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Mais uma vez chegamos 
até você com este número da 
nossa revista eletrônica. 
Esperando encontrara todos 
com ternura e paz, ainda que 
passemos por este período 
difícil, procuremos enfrentar 
com fé  e  abandono no 
Senhor!

Uma Flor chamada Maria

Estamos no mês de setem-
bro, para nós que habitamos 
o hemisfério sul do planeta, 
começamos a estação da 
Primavera. Embora vivamos 
as consequências do aqueci-
mento global, com as indefini-
ções das estações do ano, 
gostaria de começar nossa 
conversa amiga aproveitando 
daquilo que entendemos por 
estação da Primavera: esta-
ção das flores, do renascer, 
da beleza da natureza..

Ao falar em flores, não 
podemos esquecer Maria, a 
Mãe de Jesus, como nos diz a 
canção que entoamos no 
Tempo Litúrgico do Advento: 
“Da cepa, brotou a rama, da 
rama, brotou a flor, da flor 
nasceu Maria, de Maria o 
Salvador” No calendário 
litúrgico celebra-se, no dia 15 
de setembro, a Festa de 
Nossa Senhora das Dores. 

Caríssimos/as leitores/as 
de Voz Amiga,

Para a “Obra” de Pe. Mário 
Venturini, é ocasião de feste-
jarmos o título característico 
que o nosso amado Fundador 
deu a Maria Santíssima: 
Maria, Mãe do Sacerdote! A 
nossa padroeira! Este nosso 
número de Voz Amiga traz 
como tema: Maria. 

Padre José Antônio de Sousa, CJS.

Delegado do Superior Geral para o Brasil

Palavra Amiga

Maria, Mãe do Sacerdote

No calvário, aos pés da 
cruz, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o próprio Filho de 
Deus quis confiar sua mãe a 
todos nós Naquele momento 
em particular, assim o fez na 
pessoa do discípulo amado: 
“Eis aí tua mãe” (Jo 19,27). 
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De fato, temos que nos perguntar com 
frequência se Maria faz parte de nossa vida, 
se damos a devida atenção filial a ela: 
recorremos a sua proteção e refúgio?

Levar Maria para casa, eis aqui a missão de 
São João Apóstolo! Levar Maria para a nossa 
casa, o nosso coração, a nossa vida; eis a 
missão que o Senhor Jesus confia a cada um 
de nós!

De fato, João representava cada um de nós 
que acolhe-mos Maria, como nossa Mãe, mas 
de modo todo especial João representava os 
sacer-dotes. 

 Maria com amor de Mãe continua a nos 
socorrer, a se preocupar conosco, a apre-
sentar ao Seu Filho Jesus Cristo as nossas 
necessidades, anseios, preocupações! 
Assim. o nosso relacionamento com Maria 
não pode se basear apenas naquilo que 
precisamos e que apresentamos em nossos 
rogos a Ela. Um relacionamento verdadeira-
mente familiar, filial, de alguém que ama e 
protege também sua mãe, quando ela é 

Uma Mãe atenta as nossas necessi-
dades
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agredida ou ofendida por filhos que não a 
acolhem como Mãe. 

O coração de nossa Mãe Maria é sempre 
cheio de ternura, compaixão e de todos os 
outros sentimentos que uma mãe amorosa 
tem para com os seus filhos. Ela quer a nossa 
alegria, a nossa paz e serenidade para que 
assim possamos viver bem a nossa vida e 
missão neste mundo.

Os filhos prediletos e as Mães Espiritu-
ais

Imaginemos então queridos/as irmãos/ãs 
em Cristo, como Nossa Senhora se preocupa 
e quer que seus filhos prediletos (os 
sacerdotes e demais ministros ordenados) 
vivam protegidos e amados. Ela que foi morar 
na Casa do Apóstolo João. Tornou-se mãe, 
companheira, sempre estimulando-o e os 
demais apóstolos a não esquecerem o que 
Jesus, seu Filho, havia dito e feito. Recordan-
do e incentivando-os a não desanimarem, a 
enfrentarem com coragem os desafios da 
missão confiada a eles, de anunciarem o 
Evangelho da Vida e consequentemente o 
Reino de Deus. 

Não faz muito tempo (10 anos atrás), 
quando celebrávamos o Ano Sacerdotal 
(2010), o então Papa Bento XVI, escrevia e 
exortava às Religiosas de modo particular a 
tornarem-se mães espirituais dos sacerdotes. 
Que bela inspiração de Bento XVI! Esta 
maternidade, digamos assim, adotiva pode 
bem ultrapassar os muros de nossos 
conventos. Pode chegar a tantas pessoas, 
mulheres de boa vontade, casadas, mães de 
famílias ou solteiras que rezam e oferecem 
seus sacrifícios para o bem de seus filhos 
espirituais, os sacerdotes. 

Não deixemos morrer essa iniciativa! 
Divulguemos para que tantas outras mães 
espirituais surjam e “adotem” um filho 
sacerdote. Algumas destas mães assumem 
essa missão no silêncio de seus corações, 
sem muitas vezes nem se quer o próprio “filho” 
sacerdote o saiba. Procuram viver assim, sem 
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Que todos os sacerdotes possam sempre 
mais se sentirem amados e acolhidos, na 
maternidade de Nossa Senhora, mas também 
de tantas outras mães que são apoio e 
sustento em suas necessidades, sobretudo 
espirituais. 

fazer propagandas, vivendo na intimidade do 
coração de Jesus e Maria. 
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O Exemplo de Maria

Nossos padres necessitam dessa presen-
ça e assistência espiritual! Vivendo e 
perseverando na “escola de Maria” , aprende-
remos as melhores lições de como agir na vida 
de um padre que adotamos espiritualmente. 
Basta recordar aquilo que os Evangelhos 
falam quando fazem referência a presença de 
Nossa Senhora na vida e missão de Jesus 
Cristo, seu Filho e consequentemente na vida 
e missão da Igreja. 

Maria é silenciosa, discreta, atenciosa, 
presente... teríamos com certeza uma 
infinidade de adjetivos para atribuir à pessoa 
de Nossa Senhora. O seu exemplo pode e 

com certeza inspira muitos a viverem uma fé 
genuína e consequentemente sentindo-se 
chamada a esta maternidade espiritual, fonte 
de grande inspiração e riqueza espiritual.

Por isso, com o coração agradecido 
invoquemos a proteção de Maria sobre toda a 
humanidade e de modo particular para todos 
os sacerdotes. Deus abençoe a todos e a cada 
um de vocês leitores/as amigos/as. Bom início 
de Primavera e boa caminhada para todos/as!

Eis aqui um aspecto importante para ser 
mãe espiritual de um sacerdote: ser discreta, 
ser pessoa de oração e comunhão com Deus 
e com a Igreja. Acolher mesmo na dor todas as 
situações que a vida nos apresenta. Um 
coração cheio de fé e de Deus, como foi o 
coração de Maria que, mesmo diante da cruz 
injusta de seu Filho, continuou dando o seu 
“sim”, o seu “faça-se.” A oferta de Maria é sem 
medidas,  sem reservas.  O seu s im, 
comprometeu toda a sua vida e a vida de cada 
um de nós, de toda a humanidade!
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Editorial

“A glória da Mãe é a glória dos filhos” é o 
que o nosso fundador Padre Mario Venturini nos 
fala em sua exortação e que com muito carinho 
trazemos na coluna Voz do Fundador de nossa 
revista. O mês de setembro para a nossa 
Congregação é dedicado a Maria, Mãe do 
Sacerdote, e por isso, o nosso terceiro número 
deste ano é dedicado a Ela. 

Trazemos aqui também as palavras do artigo do 
nosso delegado que nos recorda que “O coração de 
nossa Mãe Maria é sempre cheio de ternura, 
compaixão e de todos os outros sentimentos que 
uma mãe amorosa tem para com os seus filhos. Ela 
quer a nossa alegria, a nossa paz e serenidade para 
que assim possamos viver bem a nossa vida e 
missão neste mundo.” E nesse Coração Imaculado 
queremos mergulhar porque como diz padre Mário 
Venturini: “Seu bendito Coração é apenas a cópia 

Essa edição é especial porque traz esse carinho 
de Mãe a todos os leitores assíduos da Revista Voz 
Amiga. Teremos muitos artigos que aprofundam a 
vida e o exemplo de Nossa Senhora, apresentando-
a como: modelo de vocação, auxílio e intercessora 
dos cristãos e Mãe do Sacerdote. Principalmente 
refletindo sobre a relação da Maternidade Divina 
com o Sacerdócio de Cristo, no qual todos nós, de 
diferentes modos, participamos. 

Graça e Paz!

Caríssimos irmãos e irmãs, leitores de nossa 
Voz Amiga,

 “Que o Coração Sacerdotal de Jesus reine 
sempre em nossos corações!”

mais fiel do Santíssimo Coração de Jesus.”

Ainda nessa edição temos dois grandes 
testemunhos vocacionais: Um do nosso noviço 
Michael e outro da nossa agregada Silvana, relatos 
muito profundos, e que reverberam a ação da 
Providência Divina. Também apresentamos um 
pouco da missão vocacional do nosso Centro Social 
e Igreja de Jesus Sacerdote localizado no centro de 
Osasco-SP. E ainda abordamos a temática do 
suicídio na vida sacerdotal. 

Lembramos ainda que temos em nosso site uma 
página, onde vocês podem se comunicar conosco, 
mandar mensagens e sugestões ou pedir 
informações! Desejo a todos uma boa leitura e 
pedimos vossas orações, para que possamos levar a 
diante esse projeto com confiança e perseverança!

Ir. Pedro Paulo Espírito Santo Queiroz, CJS.

Religioso e Promotor Vocacional na Congregação de Jesus Sacerdote, Editor-

Chefe da Revista Voz Amiga, Formado em Licenciatura Plena em Filosoa pela 

FAJOPA, e cursando o 5º semestre de Teologia no UNISAL. Bolsista PIBIC-CNPQ
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Que o Coração Sacerdotal de 
Jesus reine sempre em nossos 

corações!

A glória da Mãe é a glória dos 
filhos e entre os filhos de Maria 
Santíssima temos o primeiro lugar 
porque somos sacerdotes do seu 
Jesus. (...) Por isso, não devemos 

A VOZ DO FUNDADOR

ser o segundo nesta manifestação 
solene para nossa amada mãe. 
Devemos também ser os primei-
ros entre os seus filhos, os pri-
meiros na exultação, os primei-
ros na alegria mais sincera, os 
primeiros na sua celebração, na 
sua exaltação, na ampliação das 
suas intercessões, no seu canto 
de louvor. 

Para fazer tudo isso não é 
necessário estar presente na festa 
externa, embora seja a mais 
solene e a mais rara que a Igreja 
celebra: Maria Santíssima está 
cada vez mais perto de nós com o 
seu espírito, podemos sempre 
festejá-la com presença, sempre 
e em qualquer lugar, Ela acolhe 
com carinho as nossas homena-
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Em preparação a proclamação do Dogma da Assunção de Maria.

Roma, 25 de outubro - Ano Santo 1950 

Fundador da Congregação de Jesus 

Sacerdote. Nascido em 1886, em 

Chioggia, numa cidade perto de Veneza. 

Iniciou em Chioggia, no seminário de 

sua diocese, e completou em Pádua os 

estudos para o sacerdócio. Foi ordenado 

no dia 24 de agosto de 1910. No dia 7 

de março de 1912. Contemplando um 

quadro de Jesus no Horto das Oliveira 

recebeu de Nosso Senhor, Jesus 

Sacerdote, o anceio e o desejo de iniciar 

uma obra que brotou do próprio sagrado 

coração de Jesus: a santicação dos 

seus ministros (Padres),  hoje de forma 

concreta a Congregação de Jesus 

Sacerdote. No ano de 1946 obteve um 

desejo especíco do Coração de Cristo: a 

Jornada de Santicação Sacerdotal, que 

logo foi aceita pelo Papa Pio XII 

recebendo dele a benção e aprovação 

que ao longo dos anos é renovada na 

história pelos sucessores de Pedro.

Padre Mario Venturini, CJS.
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gens filiais. (...)

In CC. J. M.

Aqui está a festa especial que 
Maria SS. A Mãe do Sacerdote 
espera de nós, Filhos do Coração 
de Jesus e, portanto, seus filhos 
de predileção: que entremos 
tanto quanto possível no Seu 
bendito Coração materno, para 
compartilhar o seu amor pelos 
Sacerdotes, participando de seus 
sentimentos maternais. 

E visto que Seu bendito Cora-
ção é apenas a cópia mais fiel do 
Santíssimo Coração de Jesus, 
aliás com Santo Eudes podemos 
dizer que é um só coração com 
isto: “O Coração de Jesus - 
Maria” nunca estaremos tão 
seguros de participar nos senti-
mentos do Santíssimo Coração 
de Jesus, « Hoc sentir in vobis 
quod et in Christo Jesu » quanto 
participando nos sentimentos do 
Coração de nossa querida Mãe, 
ou melhor, fixando nossa firme 
vontade de seguir com perfeição 
o seu exemplo de santidade.

P. Mario F.C.J.

Nesta sublime obra de dar a 
Jesus Santos ministros, Maria 
desempenha  um pape l  de 
singular importância. Aquela que 
com razão é chamada "Media-
neira de todas as graças" (um dia 
a Igreja também definirá esta 
magnífica doutrina) não só 
dispensa aos seus filhos sacerdo-
tais as graças que o Senhor lhes 
concede, mas com a sua inter-
cessão pede sempre por novos 
ministros. (...)
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No dia 15 de setembro, celebramos o dia de 
Maria, Mãe do Sacerdote. Uma devoção 

nascida no coração de padre Mário Venturini, e 
assumida pelos Filhos do Coração Sacerdotal 

de Jesus, hoje, Congregação de Jesus 
Sacerdote. Neste artigo, procuraremos explicar 
o porquê desse título, e também aprofundar a 

teologia expressa pelo mesmo.

“Ave Mar ia,  Mater  Sacerdot is !  Nova 
esplendida graça! O Coração Sacerdotal de 
Jesus mostrou mais uma vez sua predileção para 
com a pequena Obra, doando a ela uma devoção 
toda sua, a mais útil ao seu espirito, para com a 

A menos de três meses de distância da 
“descoberta” do Coração Sacerdotal, Padre 
Venturini registrava no seu diário (21 de 
setembro 1924) uma segunda inspiração:

POR QUE O TÍTULO DE 

MARIA, MÃE DO 

SACERDOTE?

REVISTA VOZ AMIGA  |  3 ª Edição Online  | WWW.REVISTAVOZAMIGA.COM10

Ir. Pedro Paulo Espirito Santo Queiroz, CJS. 

Religioso e Promotor Vocacional na Congregação 

de Jesus Sacerdote, Editor-Chefe da Revista 

Voz Amiga, Formado em Licenciatura Plena em 

Filosoa pela FAJOPA, e cursando o 5º 

semestre de Teologia no UNISAL. Bolsista 

PIBIC-CNPQ

Padre Angelo Fornari, CJS.

Superior da casa de Barretos – SP, e 

responsável pelo trabalho especíco com os 

sacerdotes. Psicopedagogo e Professor Emérito 

da Faculdade João Paulo II. 

Padre Adenilson de Oliveira, CJS.

Superior da casa de Osasco – SP,  e Pároco da 

Paróquia Nosso Senhor do Bonm – Osasco/SP. 

Teólogo e Filósofo.

Foto: Quadro de Maria, mãe do 

sacerdote. Arquivo pessoal da 

Congregação de Jesus Sacerdote



Em 1938, Padre Mário, 
pediu ao pintor veneziano 
Diulio Corompai que fizesse 
um quadro com uma pintura a 
óleo que representa-se o 
discípulo João, que “recebeu 
Maria em sua casa” (Jo 
19,27), para ser colocado na 
capela da casa mãe da 
congregação em Trento – 
Itália que é dedicada a Jesus 
Sacerdote.

Fundamentação Bíblica:

coração maternal.”

A imagem de Maria Mãe do 
Sacerdote está inspirada em 
Jo 19-26. Jesus na Cruz 
entrega o discípulo amado 
como filho a Maria e entrega 
Maria como mãe ao discípulo 
amado. A partir deste momen-
to segundo o texto bíblico 
Maria vai para a casa do 

Padre Petazzi, Diretor 
Espiritual de Padre Mário, 
logo informado da “nova” 
inspiração, confirmava com 
entusiasmo: “Do título de Mãe 
do Sacerdote gosto muitíssi-
mo” e dava todo seu apoio 
para divulgá-lo na Igreja.

A imagem que estamos 
descrevendo vem desta 
passagem bíblica acima, 
Maria é recebida na casa do 
discípulo amado (João).

Hoje os exegetas afirmam 
que o discípulo amado não é 

Partimos do texto bíblico 
de Jo, 19-26-27.

discípulo amado.

O título Maria Mãe do 
Sacerdote pode ter sua fun-
damentação bíblica ainda em 
duas passagens na Sagrada 
Escritura: Lc 1, 26-38 – 
Anunciação do Anjo a Maria e 
Jo 19,25 – Junto a cruz de 
Jesus estava Maria sua mãe.

Maria é Mãe do Sacerdo-
te por que seu Filho a 
entrega como Mãe a João 

26Jesus, então, vendo sua 
mãe e, perto dela, o discípulo 
a quem amava, disse à mãe: 
“Mulher, eis ai teu filho!” 
27Depois disse ao discípulo: 
“Eis tua mãe!” E a partir dessa 
hora, o discípulo a recebeu 
em sua casa. 
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Mãe do Sacerdote. Maria 
é, também, Mãe dos Ministros 
de Jesus, daqueles que 
participam dos poderes do 
seu Sacerdócio, quando João 
foi a ela confiado na agonia do 
Calvário.

“Mãe do Sacerdote. É 
Maria, a Mãe de Jesus, 
Sacerdote Eterno ao qual ela 
mesma deu o corpo e o 
Sangue para seu sacrifício.

Virgem Santa: a devoção a 
Maria “Mãe do Sacerdote”.

Não consigo expressar 
quanta alegria experimentei 
quando compreendi por parte 
do Senhor este novo ato de 
bondade para com a Obra. 
Agora a nossa Obra, também, 
tem um título todo seu, novo, 
apesar de que fundamentado 
na base teológica mais firme; 
cu l to  que  i rá  to rnar -se 
imensamente querido ao 
coração de cada Sacerdote, 
mas em particular aos Filhos 
do Coração Sacerdotal de 
Jesus. Obrigado, Jesus; 
obrigado, Maria”.

Mãe do Sacerdote. É, 
também, a Mãe de todos os 
fiéis que formam o sacerdócio 
místico (batismal), confiando 
toda humanidade ao seu 

E depois desta explosão 
de alegria e de agradecimen-
to, Padre Venturini coloca no 
seu Diário as justificações e 
as riquezas deste novo título 
de Maria.

Mãe do Sacerdote .  A 
Maria pertence um sacerdó-
cio todo particular,(…) porque 
o seu sacerdócio é a materni-
dade divina.



Já Maria no momento da 
encarnação se torna não só a 
mãe de Deus, mas também 
de Jesus Cristo Sacerdote, 
podemos dizer que ela é mãe 
do Sacerdote porque partici-

Jesus tornando-se homem 
no seio de Maria se torna 
sacerdote. É necessário que 
Cristo se encarne para ser 
sacerdote da nova e eterna 
aliança, Jesus assume a 
humanidade pela un ião 
hipostática.

Maria é Mãe do Sacerdo-
te pela aceitação ao projeto 
de Deus.

Maria acolhida pelo discí-
pulo amado em sua casa 
torna se mãe e mestra. Padre 
Venturini fundador da Con-
gregação de Jesus Sacerdote 
nos recomendou acolher 
Maria em nossa casa para 
que ela exerça a sua tarefa de 
mãe e mestra e para isso é 
necessário deixarmos nos 
instruir por ela guardando 
suas lições e ensinamentos 
no coração.

pa desta dignidade. Deus 
quer precisar do sim livre de 
Maria para dar andamento a 
sua obra salvadora, é pelo 
sim de Maria que podemos 
dizer com certo cuidado que 
ela se torna co-redentora do 
projeto de redenção e salva-
ção do Pai.

Jesus ofereceu a si mesmo 
a Deus, morrendo na cruz 
para a remissão dos nossos 
pecados, Maria permanecia 
junto a sua cruz participando 
da oferta do Filho ao Pai. 
Maria sentia em sua própria 
alma a dor e o sofrimento de 
seu filho, podemos dizer que 
nos pés da cruz se cumpriu a 
profecia que Simeão fez a 
Maria “Uma espada transpas-
sará a sua alma”.

Maria é Mãe do Sacerdo-
te pela união a oferta sacri-
fical de Jesus

Jesus como sacerdote faz 
a oferta sacrifical ao Pai, 
porém a vítima é ele próprio. 
Maria participa deste momen-
to e também oferta o Filho ao 
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João, e nem se sabe o nome 
desse discípulo que Jesus 
amava. Para Anselm Grun, o 
discípulo amado seria um dos 
dois discípulos de João 
Batista, que seguem Jesus 
quando João os fala que 
Jesus é o cordeiro Deus.

Está ideia que João seria o 
discípulo amado vem de uma 
Tradição muito antiga da 
Igreja e se dá justamente 
porque só no evangelho de 
João é que se fala contunden-
temente no discípulo amado.

Porém iremos fazer a 
reflexão teológica da ima-
gem, baseando se na Tradi-
ção antiga, ou seja, que João 
é o discípulo amado.

Jesus olha sua mãe e 
entrega-a João evangelista, 
sinal de que todos somos 
chamados a ser filhos dela e 
discípulos de Jesus.

Com Maria, em particular, 
todos nos tornamos filhos 
seus. A partir do evangelho de 
João, quando Maria é levada 
para a casa do evangelista, 
ela então se torna mãe de 
todos nós por vontade do 
próprio Cristo. Maria tem uma 
predileção aos sacerdotes.

Maria é considerada a Mãe 
do Sacerdote, porque Jesus a 
entrega como mãe ao discí-
pulo João. Vemos na pessoa 
do discípulo João todos os 
ministros ordenados diácono, 
padre e bispo. Da mesma 
forma que João a acolhe 
como mãe, os discípulos 
ordenados também acolhe 
Maria como mãe e pede a sua 
intercessão.
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Padre Venturini o propa-
gador da devoção!

Padre Venturini foi o gran-
de apóstolo de Maria Mãe do 
Sacerdote. Em todos os seus 
escritos, em todos seus 
sermões, havia sempre um 
aceno a Ela. Nos seus muitos 
Retiros pregados aos padres, 
a l é m  d e  i n v o c a - l a  e m 
continui-dade, reservava 
sem-pre uma meditação, 
aquela de conclusão, à Mãe 
do Sacerdote.

Sua preocupação era ex-
plicar a sua base dogmática, 
mas, sobretudo, indicar toda 
a riqueza espiritual e ascética 
desta devoção. O Padre tinha 
necessidade de ter perto 
dele, Maria numa maneira 
específica, como Mãe amoro-
sa e solicita pela sua vida e 
pelo seu ministério, como 
força na luta e consolo nos 
momentos de angustia, mo-
delo de consagração e de 
alegria por um serviço total ao 
seu Filho.

Pai. Maria é Mãe do Sacerdo-
te também na cruz, pois, 
participa intimamente da 
oferta de Jesus Sacerdote.

“Caros Irmãos: no princípio 
do meu ministério confio 
todos vós á Mãe de Cristo, a 

Entre os tantos documen-
tos que temos na Igreja, nos 
permitimos citar, brevemente 
dois de S. João Paulo II:

Todos os Papas dos nos-
sos últimos tempos, citaram e 
difundiram este título. Encon-
tramos a Mãe do Sacerdote, 
presente em todos os docu-
mentos que interessam a vida 
e o ministério dos padres. 
Não podemos garantir que 
tudo isso foi consequência do 
zelo de Padre Venturini, mas, 
sem dúvida, grande foi sua 
contribuição para isso.

Temos que reconhecer que 
se o título de Coração Sacer-
dotal dado ao Coração de 
Jesus tornou-se vivo, mas 
restrito aos Filhos de Padre 
Ventur in i ,  o de Mãe do 
Sacerdote (indicando antes 
de tudo sua maternidade 
divina, mas depois, a particu-
lar maternidade para com 
todos aqueles que participam 
do sacerdócio ministerial) 
difundiu-se na Igreja.

qual, no modo particular é 
nossa Mãe e a Mãe dos 
Sacerdotes. Com efeito, o 
discípulo amado, sendo um 
dos Doze, tinha ouvido no 
Cenáculo as palavras: “Fazei 
isto em memória de mim”, foi 
por Cristo indicado do alto da 
Cruz à sua Mãe, com esta 
expressão: “Eis ai o teu filho”. 
Aquele homem que na Quinta 
feira Santa recebera o poder 
de celebrar a Eucaristia, com 
estas palavras do Redentor 
agonizante, foi dado a sua 
Mãe como “filho”. Todos nós, 
po is ,  que recebemos o 
mesmo poder, mediante a Or-
denação sacerdotal, somos 
os primeiros, num certo 
sentido, a ter direito de ver 
n'Ela a nossa Mãe”. (do Cená-
culo, 5a Feira Santa 2000)

“Mãe de Jesus Cristo, 
estivestes com ele nos inicios 
da sua vida e da sua missão 
de Mestre, O procurastes 
entre a multidão, assististe-O 
levantado da terra, consuma-
do para o sacrifício único e 
eterno, e tivestes perto João, 
Vosso filho, acolhei desde o 
pr incíp io  os chamados, 
protegei o seu crescimento 
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Concluímos com uma 
i n v o c a ç ã o  d e  P a d r e 
Venturini:

– consolai os atribulados,

– dai novo fervor aos 
cansados

– ficai perto daqueles que 
têm o coração ferido,

acompanhai na vida e no 
ministério os filhos Vossos, o 
Mãe do Sacerdote. Amém” 
(Pastores dabo vobis)

Virgem Imaculada, invo-
cando-vos como Mãe do 
Sacerdote vos pedimos: 
acolher no vosso coração os 
Ministros da Igreja e dar toda 
proteção.

– confirmai no amor os 
fervorosos

– mostrai-vos Mãe de 
todos os Padres:

Para que todos permane-

Intercedei para que todos 
os padres, sustentados até o 
fim pela vossa ajuda, cantem 
eternamente no céu: Ave 
Maria Mãe do Sacerdote!

Explicação do quadro - 
Maria, Mãe do Sacerdote

No Quadro, Maria está na 
casa do apóstolo João, e 
apontando para a cruz, 
recorda o calvário, fala da 
vida de Jesus que é o exem-
plo de todo sacerdote, medita 
sobre a oferta sacrifical do 
seu Filho, e na ternura acolhe 
João como filho. João repre-
senta todos os sacerdotes, 
que atento ao ensinamento 

Acompanhai os que dei-
xam o ministério, para que 
continuem a crer no seu amor.

çam junto ao Coração do 
vosso Filho ou voltem para 
Ele.

da Mãe, vive e escreve o 
exemplo de Cristo, e também 
acolhe com amor Maria como 
Mãe! Perto dela há uma 
videira e um campo de trigo, 
símbolos da Eucaristia, e 
também lírios e rosas verme-
lhas, que simbolizam as 
virtudes características do 
padre: a pureza e o amor.
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A teologia Joanina pode contribuir muito 
para refletirmos sobre a vida do Presbítero. 

“Pois, assim como a fé não pode ficar 
apenas nos sinais, o padre é chamado a 
sempre a aprofundar a sua fé e fortificá-la 

por meio de uma vida e testemunho de 
santidade”

A FÉ E OS SINAIS NO EVANGELHO DE JOÃO: 

INSPIRAÇÃO PARA A VIDA E MINISTÉRIO DO 

PRESBÍTERO

Porque traz um grande aprofundamento sobre 
o mandamento do amor e do serviço. Mas, dos 
vários aspectos teológicos presentes no 
Evangelho de João, neste artigo nos 
aprofundaremos em apenas dois: A fé e os 
Sinais.  

Os sinais no Evangelho de João são uma 
manifestação ou indicação da glória de Jesus 
(cf. Jo 2, 11), da realidade Divina (cf. 3, 2) que 
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está escondida na sua carne, de seu caráter 
messiânico. Eles desvelam e escondem, 
poderíamos dizer que antecipam a glória do 
Cristo (cf. 11, 4), mas devem nos remeter a 
uma reflexão sobre a missão de Jesus. 
Portanto, são sempre sinais cristológicos, mas 
não revelam simplesmente o Filho, mas, 
mostram em profundidade o rosto do Pai 
(cf.14,9), pois nos sinais de Jesus está 
presente a ação do Pai (cf. 5, 19-47). 

Por isso, querem significar toda a atuação 
de  Jesus :  de  Caná,  passando pe la 
m a n i f e s t a ç ã o  d a  G l ó r i a  n a  C r u z  e 
Ressurreição (ambos ápices dos sinais), e por 
isso toda a vida do Cristo é um sinal. Nos 
sinais podemos mergulhar no mistério do 
Cristo em sua filiação divina (cf. 11, 27), e no 
amor extremo que ele tem por nós (cf. 13, 1). A 
Cruz é sinal desse amor. 

Ainda sobre os sinais, devemos entender 
que eles preparam, despertam e provocam a 
fé, mas o ato de crer não deve parar nos sinais, 
mas sim interpretá-los de forma profunda, ao 
modo de Jesus. 

Eles ainda mostram o contraste entre o 
visível e o invisível, entre o exterior e o interior, 
prefiguram a Cruz e a Ressurreição, e por isso 
não podem ser considerados apenas como 
mi lagres isolados, mas os sinais se 
relacionam diretamente com a obra do Pai 
(cf.10, 37-38). 

A fé, muitas vezes descrita no Evangelho 
como “crer em”, é adesão a Pessoa de Jesus, 
significa ter confiança em Jesus, abandonar-
se nele, mas do que aderir a uma doutrina, 
significa se unir a uma Pessoa. No ato de crer 
deve estar entranhada a confiança em Jesus 
como Filho de Deus, impulsionando a sair de 
si, a nascer de novo (cf. 3,3) gerando 
conversão e disponibilidade, superando a si 
mesmo, passando do velho, para o novo, e 
entrando no seguimento de Jesus, que é o 
amor, participando da obra de Deus, e por 
isso, a fé nos conduz a vida e a salvação. (cf. 3, 
16). 

A fé não pode ficar nos sinais, eles são 
passageiros, a bem- aventurança nos convida 
a crer sem ter visto (cf. 30, 28), pois o ato de 
crer deve levar aos rios de água viva (cf. 7, 38), 
ao pão da vida (cf. 6, 35), ao serviço do amor 
(cf. 13, 12-15). Aquele que crer, conhece a 

Por isso, do ministro ordenado exige-se 
uma conversão sincera, um compromisso 
com a Palavra, e um amor que se coloca a 
serviço do próximo. Pois, assim como a fé não 
pode ficar apenas nos sinais, o padre é 
chamado a sempre a aprofundar a sua fé e 
fortificá-la por meio de uma vida e testemunho 
de santidade. Portanto, o amor deve ocupar o 
centro da vida do Presbítero, pois do padre 
deve partir o exemplo que Cristo tanto pediu 
“Dou-vos um mandamento novo: que vos 
ameis uns aos outros. Como eu vos amei.” 
(13, 34).

Para o ministério presbiteral, essa teologia 
ensina que o ato de crer em Jesus é algo que 
compromete toda a vida com uma Pessoa, e 
essa é o Próprio Cristo. A ordenação 
sacerdotal vincula eternamente aquele 
homem a Pessoa de Jesus Cristo e esse 
vínculo não se limita a um rito ou a simples 
palavras, mas é consagração total a Deus. 

Em João, diferente dos Sinóticos, muitas 
vezes a fé não é requisito para os milagres: 
“Disse-lhe Jesus: "Se não virdes sinais e 
prodígios, não crereis" (4, 48), mas nasce 
deles, “Então o pai reconheceu (...) e creu, ele 
e todos os da sua casa”.(4 53), porém por meio 
da Palavra (cf.5,24; 6, 68), e na fidelidade a 
esta Palavra, deve descobrir que o sentido 
profundo dos sinais é a entrega de Jesus, Ele 
dar a si mesmo a todos nós. (cf. 6, 34-35) e por 
isso, “é a carne para a vida do mundo.” ( 6, 51)

pessoa de Jesus, e Jesus o conhece, e 
também consegue ver em Jesus o Pai, e será 
auxiliado pelo Espírito de Deus. (cf. Jo 3, 34-
35). 
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MARIA E O MISTÉRIO DA CRUZ

Caríssimos irmãos e irmãs,

Saudações em Jesus Sacerdo-
te!

Quando voltamos o nosso 
olhar para contemplarmos 
Maria na sua relação com o 
mistério da cruz não podemos 
deixar de considerar a cruz como 
sinal de redenção. O mistério da 
cruz tem como efeito a ação 
salvífica e redentora. Maria é a 
Mãe do Redentor. A relação de 

Maria com o mistério da cruz 
tem sua culminância, é claro, no 
evento da crucificação de  seu 
Filho narrado pelos Evangelhos, 
mas, de fato, “Querendo Deus 
sumamente benigno e sábio, 
realizar a redenção do mundo – 
quando chegou a plenitude dos 
tempos, mandou seu Filho, 
nascido de mulher para que 
recebêssemos a adoção.” (Gl 4, 
4-5) LG 52)

Também devemos levar em 

consideração que “Os livros do 
An�go e Novo Testamento  e a 
Tradição venerada, mostram o 
modo como  vai se tornando 
cada vez mais claro, a função da 
Mãe do Salvador,  modo esse 
progressivamente mais claro,  
colocando-na  por assim dizer, 
diante de nossos olhos na 
economia da salvação. Os livros 
d o  A n � g o  T e s t a m e n t o 
descrevem a história da salvação 
que vai preparando a passos 
lentos para a vinda de Cristo ao 
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mundo. Esses primeiros docu-
mentos, tais como são lidos na 
Igreja e entendidos à luz ulterior 
e plena da revelação, iluminam  
pouco a pouco, sempre com 
maior clareza, a figura da mulher 
e da Mãe do Redentor. ” (LG 55) 

Na relação de Maria com o 

Ao contemplarmos a relação 
de Maria com o mistério da cruz 
vislumbramos que ela faz parte 
do Plano de Deus a par�r do 
momento em que Ele decide dar 
con�nuidade à divinização do 
homem, usando com ele de 
misericórdia. Ao atuar no seu 
Plano através de uma criatura, 
enquanto ele mesmo se faz 
criatura, vemos que, por Maria, 
a humanidade toda é dignifica-
da. Reconhecemos contudo, que 
Maria recebe um tratamento 
privilegiado, em vista da sua 
própria função, a de ser a Mãe, 
segundo a carne, do Filho de 
Deus. Assim, enquanto se revela 
cooperadora com Deus na obra 
da redenção, em virtude da sua 
vocação, pelos privilégios da sua 
imaculada conceição se nos 
apresenta  numa condição 
iminente de san�dade que 
supera a de todos os santos. A relação de Maria com o 

mistério da cruz nos mostra que 
a grandeza de Maria está no fato 
de que, por ter sido escolhida 
para ser a Mãe do Redentor, 
recebeu o privilégio de uma pré-
redenção, em vista dos méritos 
do seu Filho. A profecia, portan-
to, anuncia nela, a maneira 
surpreendente segundo a qual 
Deus chama a humanidade à 
cooperar com a divindade.  Em 
Maria, na sua relação com a cruz, 
vemos de fato, que o Redentor 
influi posi�vamente sobre cada 
homem, porque de condição 
divina se tornou pela Encarna-
ção, membro da es�rpe huma-
na. 

mistério da cruz compreende-
mos que na obra da Redenção, 
enquanto natureza humana que 
o Verbo assume, ela  é a primeira 
a usufruir da glória de Deus, não 
porque remida e sim porque 
está par�cularmente unida ao 
Verbo. É a primeira, entre os 
redimidos, a usufruir da graça da 
cruz (Redenção) em virtude do 
privilégio da sua imaculada 
conceição.

COMPENDIO DO VATICANO II. 
Cons�tuições e decretos. Cons�tui-ção 
dogmá�ca Lumem Gen�um, sobre a 
Igreja. São Paulo: Editora Paulus, 2014

Dessa forma, a relação de 
Maria com o mistério da cruz nos 
leva a concluir que pelos méritos 
de Cristo, e em condições de 
responder plenamente aos 
impulsos do Espírito, cresce-mos 
harmoniosamente na vida 
divina pela obediência, na fé, na 
caridade e na esperança (cf: 61). 
O Espírito Santo, que recebemos 
pelo ba�smo age e recebe dela 
uma resposta harmônica, na 
qual se tornou capaz de realizar 
a vontade san�ficante do seu 
filho. Na relação de Maria com o 
mistério da cruz vemos, por fim, 
o quanto o Verbo eterno assume 
a nossa condição humana, e o 
quanto Deus san�fica a humani-
dade.
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A IMPORTÂNCIA DA DEVOÇÃO À VIRGEM 
MARIA PELO SEMINARISTA

Permita-me extrair uma fagulha de tão rico 
texto, está fagulha chama-se Maria, que 
alguns a identificam nesta perícope como 
grande sinal (Is 7,14), e como em Isaías aqui 
também ela indica Jesus, o Deus Conosco, ao 
dizer “fazei tudo que Ele vos disser” (Jo 2,5). 
No entanto São Luiz ressaltou-a ao descrevê-

Fazei tudo que Ele vos disser (Jo 2,5)

‘‘Portanto, a força de Sua maternidade 
quer arrastá-los para Jesus, e ajudá-los a 

conformar vossas vidas à de Jesus’’

Ir. Ronaldo Teles da Cruz, CJS.   

Religioso na Congregação de Jesus Sacerdote, e estudante de teologia no Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo, UNISAL, 8º semestre.

Por isso, é fundamental buscarmos sua 
intercessão. A devoção à Santíssima Mãe de 
Jesus é fundamental para a caminhada do 
futuro filho predileto dela. 

la, “Foi por intermédio da Santíssima Virgem 
Maria que Jesus veio ao mundo, e é também 
por meio dela que ele deve reinar no mundo” 
(Tvd, n 1).   

A espiritualidade da Congregação de Jesus 
Sacerdote, evidencia que um grande ato da 
Virgem Maria ao dizer que “a Vossa 
maternidade chamou-vos perto da cruz, para 
unir-vos, de forma singular [...]” ao falar da 
Virgem Santíssima aos pés da Cruz. Portanto, 
a força de Sua maternidade quer arrastá-los 
para Jesus, e ajudá-los a conformar vossas 
vidas à de Jesus. 

· O desejo de Deus, em atender à 
necessidade daquela futura família, mesmo 
não sendo a sua hora. 

· A necessidade dos noivos

Por tais, evidências, o seminarista deve 
caminhar pelas estradas de Jesus através das 
intervenções de sua Santíssima Mãe. Por 
conseguinte, a necessidade de mergulharmos 
em Deus, através dela, é por ser uma Mulher 
sensível às aptidões Divinas, sensível à 
Vontade de Deus! Nas Bodas de Canã, 
percebemos que a intimidade que ela tem com 
Deus, nos garante a percepção das nossas 
necessidades. Assim aqui Maria é sensível a 
duas realidades.

Por conseguinte, na Igreja Católica temos 
mais de 28.000 santos e todos eles foram 
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· Conhecer a vida 
de seu santo (a) profun-
damente

· Venerá-lo 
(a), fazendo atos 
de veneração. 

E l e  e m  u m a  d e  s u a s  t a n t a s 
necessidades, foi aos pés de uma 
imagem da Virgem Maria implorando 
sua intercessão, Milagrosamente a 
Imagem abriu suas mãos e pediu que 
escolhesse uma daquelas duas 
coroas que lhe aparecera nas mãos. 
Uma coroa era vermelha e a outra 
branca. Enfim, ele escolheu as 
duas, a vermelha representava o 
martírio e a branca a pureza. Ele 
fo i  már t i r  e  puro por  ser 
celibatário. 

Por fim, toda devoção 
deve ter três atos: 

· Imitá-lo (a)

Aqui vemos, a misteriosa 
intercessão da Virgem na 
vida de seus santos sem 
perder  a  fina l idade da 
devoção que é, configurar-
se à Jesus Cristo.

mar ianos fervorosos,  mas quero 
ressaltar um que celebramos a pouco na 
Igreja, no dia 14/08. São Maximiliano 
Maria Kolbe padre polonês, O.F.M Conv. 
Fundador da Milícia da Imaculada. 



A RELAÇÃO ENTRE O 
SIM DE MARIA E O 

SIM NO 
MATRIMÔNIO

Quando Deus, na sua infinita misericórdia, 
iniciou sua obra magnífica, quis que homem e 
mulher tivessem o domínio da fecundidade e 
geração unidos no laço nupcial chamado 
Matrimônio. No evangelho segundo são 
Marcos, Cristo deixa claro sobre a criação do 
mesmo: 

A vida matrimonial é feita a dois: homem e 
mulher! No entanto, o lar matrimonial não é 
composto somente por duas pessoas, há, 
contudo, a presença essencial de Deus e, 
claro, da Virgem Maria. Quatro pessoas que 
compõem o lar desde a criação do mundo. 
Desde o princípio, a vocação da Igreja foi 
plasmada no coração de Deus à sua imagem e 
semelhança, não somente a vida matrimonial, 
mas a vocação da Virgem Maria. Duas 
vocações prefiguradas na linda poesia do 
Genesis, vocacionadas ao sim.

Jesus foi para o território da 
Judéia, do outro lado do Jordão. 
As multidões se reuniram de 
novo, em torno de Jesus. E Ele, 
como de costume, as ensinava. 
Alguns fariseus se aproximaram 
de Jesus. Para pô-lo à prova, 
perguntaram se era permitido ao 
homem divorciar-se de sua 
mulher. Jesus perguntou: “O que 
Moisés vos ordenou?” Os fariseus 
responderam: “Moisés permitiu 
escrever uma certidão de divórcio 
e despedi-la”. Jesus então disse: 

Plano de Deus desde a Criação do 
Mundo.

Oelane Rodrigues e João Paulo Queiroz.  

Arquiteta e Gestor de Tecnologia da 

Informação

Em sua homilia do dia 25 de maio de 2018, 
o Papa Francisco disse que todos precisam 
entender e contemplar que no matrimônio há a 
imagem e a semelhança de Deus. Entender e 
contemplar são dois verbos que fazem parte 
da profundidade da vida da Virgem Maria. Ela 
compreendendo os planos de Deus, 
contemplou-O em seu coração. Feitos a 
imagem e semelhança de Deus desde a 
cr iação do mundo, Homem e mulher 
designados a unirem-se em uma só carne, 
devem entender a profundidade e contemplar 
o matrimônio como plano de Deus com o 
mesmo coração da Virgem Maria, sem 
dureza, porém aberto e de carne. 

Pergunta-se: É possível que uma jovem de 
15 anos consiga ser tão obediente a Deus, ao 
ponto de aceitar, sem demora, a missão de 

O matrimônio, assim como a Missão da 
Virgem Maria, é plano de Deus. Ambas as 
vocações são plasmadas pela Ação do 
Espírito Santo. No evangelho Cristo aparece 
sac ramen tando ,  com au to r i dade ,  o 
casamento. Confirmando a indissolubilidade 
resultante do SIM, livre, lindo, imaculado, 
fecundo e concreto declarado pelos noivos, 
assim como o da Virgem Santíssima.

O exemplo de Maria na vida Conjugal. 

“Foi por causa da dureza do vosso 
coração que Moisés vos escreveu 
este mandamento. No entanto, 
desde o começo da criação Deus 
os fez homem e mulher. Por isso, 
o homem deixará seu pai e sua 
mãe e os dois serão uma só 
carne. Assim, já não são dois, 
mas uma só carne. Portanto, o 
que Deus uniu, o homem não 
separe!” (Mc 10,1-12)
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engravidar como mãe solteira? A resposta a 
essa pergunta é sim! Há na Virgem Maria essa 
pequena garota, linda, livre, imaculada e 
fecunda que, mesmo sem saber o que de fato 
aconteceria, tinha consciência dos planos 
para aquele sim e se entregou ao projeto de 
Deus sem demora. Homem e mulher são 
convidados a viver a simplicidade da Virgem 
Maria, predestinados em primeiro lugar a sua 
vocação geradora e  responder sem demora a 
este chamado.

Maria como Mãe e Mestra. 

Cristo, nosso Mestre e Senhor, iluminado 
pela sabedoria divina de sua natureza, não foi 
auto suficiente para alcançar a maturidade 
humana, que o levaria à beleza de sua missão 
salvífica, sozinho, mas em sua infância 
precisou da mais bela e esplendida mestra 
nos ensinamentos do sim, a Virgem Maria. 

O sim do matrimônio não é apenas para o 
homem ou para a mulher, mas para a Igreja, 
recorda o Papa Francisco em sua homilia: “E 
este não é somente um sacramento para eles, 
mas também para a Igreja”. Tal qual o sim de 
Maria, que não foi um sim privado, fechado em 
si, contudo foi, e é um sim para a Igreja.

A const i tu ição Dogmát ica LUMEN 
GENTIUM dá uma luz a respeito da presença 
da Virgem Maria na economia da salvação: 
“Deus quis!” Querendo Deus, na Sua infinita 
benignidade e sabedoria, levar a cabo a 
redenção do mundo, “ao chegar a plenitude 
dos tempos, enviou Seu Filho, nascido de 
mulher,... a fim de recebermos a filiação 
adotiva” (Gl 4,4-5).

Os esposos devem querer e seguir 
confiantes na beleza vocacional gerada na 
imagem e semelhança de Deus, até seu fim 
último, igual à missão do Cristo. Sabendo que, 
mesmo na cruz, sua mestra estará lá, jamais 

Quer também o casal a presença dela? 

Homem e Mulher, unidos pelos laços 
matrimoniais, sabem perfeitamente qual é sua 
missão no sacramento do matrimônio e os 
desafios da vida conjugal, igual ao Cristo. 
Porém, durante os primeiros anos, assim 
como Ele,  precisam ser educados e 
canalizados na vocação do sim. Quem melhor 
senão pela Virgem Maria?

no lugar do casal, mas cumprindo sua missão 
de mãe, pois a vocação é do Homem e da 
Mulher!

Deus e Maria batem as portas do lar 
matr imonial,  se acolhidos farão dele 
novamente a primeira comunidade da criação: 
Deus, a virgem Maria, homem e mulher, 
porém agora redimidos pelo sangue de Cristo, 
não mais prefigurados, mas, sendo o que de 
fato aceitaram  ser com seu sim: uma só 
carne.

Agora é possível responder aquela 
pergunta típica feita ao casal que tem uma 
longa vida de casado:

 Qual o segredo para viver tanto tempo 
juntos? O segredo é a presença de Deus e da 
Virgem Maria.

Uma vida matrimonial que acolhe sua 
mestra e a quer, apreende no silêncio de 
escuta e medi tação,  conhecimentos 
individuais. Cada casal de acordo com suas 
necessidades, descobre com o sim dela o que 
lhes falta. Não é possível listar, pois, parte de 
uma exper iênc ia  par t i cu la r  de  v ida 
matrimonial, é percebida com o testemunho 
de uma vida de casados. 
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MOMENTO DE REFLEXÃO
MARIA, EXEMPLO DE CONSAGRAÇÃO! 

Dirigente: Jesus, Cordeiro de Deus, continuamente imolado sobre os Altares do 
mundo,

Todos: Rogai por nós.

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. 

Todos: eu me uno a Vós.

Todos: Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.

Todos: Bendito Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Dirigente: Coração Sacerdotal de Jesus

Dirigente: Maria, Mãe do Sacerdote.

Dirigente: Peçamos a luz do Espírito Santo para que Ele venha em nosso auxílio, e 
nos ajude a rezar, ilumine as nossas trevas, e nos dê a perseverança na oração e a fé 
necessária para testemunharmos seu amor, e a comunhão com sua palavra.

Dirigente: A graça e paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco:

Todos: Amém
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Canto de Aclamação da Palavra

Em nossas almas acendei, O amor, o amor de Jesus! (2x)
A nós descei, Divina Luz!(2x)

Dirigente: Venerando Maria Santíssima, como um modelo de total entrega e doação 
a Deus, neste momento de reflexão, meditaremos sobre o Sim de Maria na 
anunciação, A Mãe e Rainha de todo chamado deu um Sim incondicional e total! A 
partir da Anunciação, Ela dedicou toda a sua vida, para realizar a missão que Deus 
lhe confiou! Por isso, contemplando o exemplo de Maria, somos convidados a imitar 
a postura da humilde serva do Senhor, para que assim possamos seguir Cristo mais 
perfeitamente! Escutemos o evangelho da anunciação, no qual Maria coloca-se 
inteiramente nas mãos de Deus.

e começou a pensar qual seria o significado da saudação.  

e o nome da Virgem era Maria. 

'Não tenhas medo, Maria, 

Maria ficou perturbada com estas palavras 

porque encontraste graça diante de Deus.  

Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, 

Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, 

Aleluia, Aleluia , Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia , Aleluia, Aleluia

e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi.  

a quem porás o nome de Jesus.   

chamada Nazaré,  

a um homem chamado José. 

 O anjo entrou onde ela estava e disse: 

O anjo, então, disse-lhe: 

Eis que conceberás e darás à luz um filho, 

Ele era descendente de Davi 

Naquele tempo, 

a uma cidade da Galiléia, 

'Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!' 

Alguém do povo exclama: Como é grande, ó Senhor!
Quem te gerou e alimentou.

Jesus responde: ó mulher pra mim é feliz.
Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou!

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 1, 26-38).

o anjo Gabriel foi enviado por Deus 

a uma virgem, prometida em casamento 

REVISTA VOZ AMIGA  |  3 ª Edição Online  | WWW.REVISTAVOZAMIGA.COM24



e o seu reino não terá fim'. 
Maria perguntou ao anjo: 

O anjo respondeu: 'O Espírito virá sobre ti, 
e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. 

'Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?'  

Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus.  

faça-se em mim segundo a tua palavra!' 
E o anjo retirou-se. 

Também Isabel, tua parenta, 

Todos: Maria, mãe de Jesus e nossa Mãe repete teu sim na Igreja de teu Filho, o sim 
do natal e do calvário. Ensina-lhe a alegria do sim que a todos os sofrimentos 
transforma em adoração. Maria, Mãe da Igreja, sê seu modelo, obtém-lhe a 
coragem. Dize-lhe que todo SIM mesmo quando semeado nas lágrimas, colhido 
será sempre na alegria! (Cardeal Daneels) 

concebeu um filho na velhice. 

'Eis aqui a serva do Senhor; 

Reflexão da Palavra

Palavra da Salvação. Glória a Vós Senhor.

Leitor 1: Da carta pós-sinodal Vida Consagrada: Maria é, de fato, exemplo sublime 
de perfeita consagração, pela sua pertença plena e dedicação total a Deus. 
Escolhida pelo Senhor e, ao mesmo tempo, dando o seu consentimento à Palavra 
divina que n'Ela Se fez carne, Maria aparece como modelo de acolhimento da graça 
por parte da criatura humana. Unida a Cristo, juntamente com José, na vida 
escondida de Nazaré, presente junto do Filho em momentos cruciais da sua vida 
pública, a Virgem é mestra de seguimento incondicional e de assíduo serviço. 

Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, 

 

Leitor 2: A vida consagrada (e cristã) contempla-A como modelo sublime de 
consagração ao Pai, de união com o Filho e de docilidade ao Espírito... Por isso, a 
Virgem comunica-nos aquele amor que nos permite oferecer todos os dias a vida por 
Cristo, cooperando com Ele na salvação do mundo. Por isso, a relação filial com 
Maria constitui o caminho privilegiado para a fidelidade à vocação recebida e uma 
ajuda muito eficaz para nela progredir e vivê-la em plenitude.

porque para Deus nada é impossível'.  

 (Momento de Silêncio para interiorizar a Palavra) 

Maria, então, disse: 
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Partilhando a Palavra.

 
Dirigente: Diante do Evangelho da Anunciação, e da reflexão da Palavra, podemos 
com o sinceridade de coração, nos colocar diante do amor de Deus, que assim como 
a Maria, revela-se para nós, através de um chamado que Ele faz encarnado na 
nossa realidade de vida. Em outras palavras, na concretude da vida, Deus nos faz 
conhecer a sua vontade, e por isso, nesta partilha da palavra refletiremos como 
estamos nos colocando diante da Vontade do Senhor. 

R.: Eu confio em nosso senhor com fé, esperança e amor (2x)

Imaculada Maria de, Deus 

Imaculada Maria do povo, 

1. Confiamos em Vós Senhor, por isso pedimos que envie mais operários para vossa 
messe! Pedimos-vos pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo diocesano, pelo nosso 
pároco e por todo o clero, para que sejam santos e perseverantes! 

Reino de Deus renovando este chão!

coração pobre, acolhendo Jesus!

Canto meditativo

3. Contemplo Maria como modelo de seguimento e resposta a Deus, e 
como exemplo de fidelidade ao projeto de Deus? 

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz!

Preces

Um coração que era Sim para o irmão,

Dirigente: Roguemos a Deus, irmãos e irmãs, para que pela intercessão de Maria, 
Ele possa fazer frutificar na igreja, santas vocações! A cada invocação cantemos: 

1. Tenho escutado a Voz de Deus que me faz uma proposta de Amor e 
Bem?

2. Qual a minha resposta perante o chamado que Deus me faz? Tenho a 
graça de dizer um Sim incondicional? Qual a minha ação concreta para 
responder a Vontade de Senhor?

Um coração que era Sim para a vida,

Um coração que era Sim para Deus,

R.: Eu confio em nosso senhor com fé, esperança e amor (2x)
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R.: Eu confio em nosso senhor com fé, esperança e amor (2x)

R.: Eu confio em nosso senhor com fé, esperança e amor (2x)

6. Confiamos em Vós Senhor, por isso pedimos que Suscite para tua Igreja Santas 
vocações, para que percorrendo os incertos caminhos da terra, realizemos desde já 
a tua vontade, que alcançará a plenitude na vossa morada celeste!

5. Confiamos em Vós Senhor, por isso pedimos que fortaleça cada vez mais, os 
leigos e leigas que se consagraram ao serviço da tua igreja, pedindo para eles a 
perseverança necessária para que inseridos no mundo, possam ser sinais da tua luz 
salvadora.

(Preces espontâneas)

3. Confiamos em Vós Senhor, por isso pedimos que fortaleça e conserve as 
vocações as diversas congregações religiosas, para que na igreja continue a brilhar 
a vossa santidade através dos nossos irmãos e irmãs consagrados nos votos de 
pobreza, castidade e obediência.

 
Dirigente: Maria de Nazaré, Vós que movida pela força do Espírito, acolhestes 
Jesus, o Verbo de Divino, no íntimo da vossa alma, numa atitude de fé e amor a Deus 
nosso Pai, ajudai-nos a dizer «sim» a Vocação que o Senhor nos confia. Por Cristo 
Nosso Senhor.  

R.: Eu confio em nosso senhor com fé, esperança e amor (2x)

Eu confio em nosso senhor com fé, esperança e amor (2x)

2. Confiamos em Vós Senhor, por isso pedimos que dê perseverança aos nossos 
seminaristas, e que desperte na igreja cada vez mais jovens que tenham o desejo de 
vos servir na vida sacerdotal! 

R.: Eu confio em nosso senhor com fé, esperança e amor (2x)

4. Confiamos em Vós Senhor, por isso pedimos que suscite cada vez mais na tua 
igreja santos homens e santas mulheres para o matrimônio, para que sejam sinais 
do teu amor no mundo, constituindo assim, famílias santas.

Dirigente: Concluamos rezando para que o mundo possa escutar cada vez mais a 
voz do Senhor que não se cansa de chamar para o serviço do Reino:  Três Ave 
Maria. Glória ao Pai...

Todos: Amém.
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Nasci na cidade de Port-au-Prince, 
capital da República do Haiti. De família 
cristã, meu pai era já viúvo, com cinco filhos; 
casou-se com minha mãe e tiveram mais 

Os primeiros passos na fé e na vida 
eclesial

Após a morte do meu pai, ficando minha 
mãe viúva com cinco filhos pra criar (eu sou o 
segundo mais velho), tive que começar a 
trabalhar para ajudar minha mãe. Fui, 
primeiramente, trabalhar com dois dentistas 

cinco filhos. Desde pequeno fui criado por 
minha avó materna – com ela aprendi a fé, as 
primeiras orações (rezar a cada manhã, antes 
das refeições e ao me deitar), a devoção a 
Nossa Senhora (como a reza do terço e outras 
orações marianas); com ela, também aprendi 
a ir à Igreja – íamos todo domingo às 5h da 
manhã e muitas vezes durante a semana 
(sempre assim de “manhãzinha”!).

Desde os meus 16 anos, meu pai começou 
a apresentar sinais de insuficiência cardíaca e 
outros problemas de saúde que foram sempre 
se  ag ravando ,  apesa r  de  todos  os 
tratamentos. Precisaria submeter-se a uma 
cirurgia, mas o problema cardíaco trazia 
dificuldades; não fazendo a cirurgia um câncer 
evoluiu e, dois anos depois, acabou 
falecendo. Neste período sempre fui eu que o 
acompanhei nas consultas e tratamentos; era 
sempre eu que estava ao seu lado no hospital 
e em todos os momentos.

Em todos esses anos de vivência na 
comunidade eclesial, fui experimentando a 
alegria do serviço e da missão. Aquela 
pequena semente dos primeiros anos, ainda 
conduzido por minha avó, foi crescendo em 
mim e levando-me a um envolvimento sempre 
maior. Já aí sentia dentro de mim uma 
inquietação e um desejo de servir a Deus.

Desde  pequeno ,  pa r t i c i pando  na 
comunidade paroquial com minha avó, fui 
tomando gosto pelas coisas da Igreja e pela 
missão de evangelizar. Estive sempre 
envolvido nas atividades da minha paróquia, 
São Miguel Arcanjo: participei dos pequenos 
legionários e, mais tarde, também dos 
legionários adultos; cantei no coral paroquial e 
também participei do movimento Foyer Notre 
Dame de l'Engagement (movimento de 
animação juvenil). Por volta dos 16 anos, 
comecei a participar de um grupo diocesano 
de animação pastoral (grupo que se reunia 
uma vez ao mês para comunicações e 
planejamento conjunto de pastoral) – nele 
participei por cerca de 10 anos.

Primeira provação 

HISTÓRIA DE UMA 
VOCAÇÃO

Noviço Michael Sylvert

Noviço da Congregação de Jesus Sacerdote

.
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“Muitas foram as experiências: vitórias, 
conquistas, sofrimentos, perdas, ... trabalho, 
estudo, mudanças (inclusive de países). Em 

tudo isso fui crescendo, amadurecendo e 
percebendo como é grande o Amor de Deus, 

também em minha história... NADA é mais 
forte do que a realização de uma vida 

totalmente doada pelo Reino de Deus.”



franceses da Socorro Dental Internacional 
(SDI) e fiquei neste trabalho por vários anos; 
depois fui trabalhar como “fiscal” da 
assistência social, visitando várias obras 
sociais.

Já no ano seguinte, 2005, iniciei os estudos 
do Curso de Filosofia no Seminário de 
Cazeau, sempre na capital. Concluí a 
faculdade em junho de 2008. Neste mesmo 
ano (outubro), iniciei os estudos da Teologia 
no Instituto Centre Inter-Instituts De Formation 
Religieuse (CIFOR ).

Caminhada Vocacional

Segunda Provação

Durante esse período, com a necessidade 
de ajudar minha família, tive que deixar um 
pouco de lado o meu projeto vocacional; ainda 
que sempre tenha mantido contato com a 
Igreja e com os padres que, muitas vezes, 
continuavam a me chamar e incentivar na vida 
vocacional. Mesmo com meus compromissos 
de trabalho e as preocupações com a família, 
mantive minha participação nas atividades e 
encontros paroquiais e nunca deixei de fazer 
meus retiros – pelo menos um em cada 
semestre.

Em 12 de janeiro de 2010, enquanto eu 
cursava o segundo ano de teologia, aconteceu 
o famoso Terremoto no Haiti, no qual faleceu a 
Dra. Zilda Arns, uma das fundadoras da 
Pastoral da Criança no Brasil. Este dia ficará 
marcado para sempre na vida dos haitianos e 

Assim, no ano seguinte, 2004, iniciei o 
aspirantado, ali mesmo na capital. Éramos 8 
asp i ran tes  e  nossas  obr igações  se 
concentravam em estudos (Bíblia, Espanhol, 
...), trabalhos na casa, pastoral na paróquia.

No início de 2003, um de meus irmãos 
começou a trabalhar e ajudar em casa, assim, 
eu pude dedicar-me ao chamado que sentia 
em meu coração para um serviço maior à 
Igreja. Neste ano, participei dos encontros 
v o c a c i o n a i s  j u n t o  à  C o n g r e g a ç ã o 
Missionários Cristo Maria Afonso (MCMA ), 
fundada no Haiti por padres redentoristas, 
com o carisma da evangelização das famílias. 
Em outubro desse ano, deveria iniciar  o 
aspirantado, mas dificuldades próprias do 
país impediram a sua abertura. .

A Dra. Zilda Arns foi ao CIFOR para uma 
palestra com os estudantes e outros 
conv idados ( re l ig iosas e  re l ig iosos, 
seminaristas diocesanos e de outras 
congregações, formadores, etc.); por volta 
das 17h, já no fim da conferência (era o 
momento dos agradecimentos), começamos 
a sentir o tremor de terra – muitos corriam, 
muitos não entendiam o que estava 
acontecendo ... e tudo veio abaixo! Eu tive a 
graça de conseguir correr para fora do prédio 
sem ser atingido, apenas um golpe no olho 
direito.

Após o terremoto, mais uma vez fui 
obrigado a interromper a caminhada 
vocacional – até porque, com a morte do 
fundador, a pequena Congregação se 
dissipou. Todo o país entrou em processo de 
reconstrução e de discernimento sobre o que 
seria para o futuro; assim também eu era 
obrigado e repensar as possibilidades para 
prosseguir minha vida e meu projeto 
vocacional. Ajudou-me muito neste momento, 
o acompanhamento com uma psicóloga na 
República Dominicana (país vizinho ao Haiti) – 
f o i  u m  t e m p o  d e  a m a d u r e c i m e n t o , 
discernimento e, sobretudo, muita oração 
pedindo ao Senhor que me iluminasse em 
meu caminho.

Este terremoto foi devastador; arrasou 
várias cidades, mas sobretudo a capital. Por 
toda parte havia desespero, pessoas feridas, 
pessoas desaparecidas sob os escombros, e 
muitos mortos. Após este desastre terrível, 
como podem imaginar, o país entrou num 
colapso quase total – muita destruição, faltava 
quase tudo (água, alimentos, remédios, 
médicos, energia elétrica, ...).

na minha de maneira muito particular. 
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Deus ainda fala por mensageiros

Não tendo mais a Congregação a que eu 
pertencia, fui procurar o bispo da minha 
diocese. A situação era muito difícil naquele 
momento e o Conselho Presbiteral me sugeriu 
que procurasse uma diocese ou Congregação 
fora do Haiti.

Foi exatamente, neste tempo em que 
rezava muito e pedia a Luz de Deus, que me 
chegou uma carta de um amigo seminarista 
dizendo que no Equador, Dom Victor Corral, 
bispo da Diocese de Riobamba, estava 
acolhendo seminaristas do Haiti para 
continuarem seus estudos e caminhada 
vocacional. Este mesmo amigo acertou tudo 
para mim no Equador e eu segui para lá, a fim 
de continuar meus estudos. Assim, concluí o 
curso de teologia no ano de 2013, no 
Seminário Diocesano Cristo Sacerdote, no 
Equador.

Enquanto estudava e terminava o curso, 
Dom Victor Corral completou os 75 anos e 
tornou-se bispo emérito; seu sucessor, ao 
término dos estudos, foi do parecer de que eu 
não deveria ficar no Equador, mas voltar para 
o Haiti.

Na dimensão vocacional, apesar de todo 
cuidado com minha mãe e com a casa, eu 
continuava meu apostolado, a convite do 

Voltando para o Haiti, encontrei o país 
ainda em desolação – muitas casas ainda 
destruídas, pobreza, doenças (epidemia de 
cólera); também na vida eclesial havia muitas 
dificuldades – padres e seminaristas morando 
na casa das famílias, pois as casas paroquiais 
e seminários haviam sido destruídos. Missas 
celebradas em galpões adaptados, pois 
muitas igrejas também foram destruídas.

Terceira Provação

E foi exatamente neste momento que 
minha mãe, já um pouco adoentada desde 
antes da minha chegada, começou a piorar e 
necessitar de meu auxílio (como anos atrás já 
havia feito com meu pai). Foram quase três 
anos de cuidados e dedicação a ela em sua 
enfermidade: consultas médicas, exames, 
terapias e todo tipo de tratamentos. Também 
nos serviços da casa eu precisava me 
desdobrar para ajudar.

Em 2016, três anos já haviam se passado 
desde a JMJ e o meu visto para o Brasil estava 
perto de expirar (o visto que eu obtivera era 
para cinco anos); minha mãe tinha melhorado 
de saúde; um dos meus irmãos estava 
morando no Brasil; tudo parecia facilitar uma 
visita a esta terra. Assim, no dia 9 de julho de 
2016 cheguei ao Brasil, em São Paulo. 
Acolhido por meu irmão, no aeroporto, fomos 
para Carapicuíba/SP, onde ele mora com sua 
família.

Padre Desca Atilus, ajudando na paróquia 
Santa Teresinha do Menino Jesus.

Em Carapicuíba comecei a frequentar a 
Comunidade Imaculada Conceição, da 
Paróquia São Roque. Ali fui muito bem 
acolhido pelas pessoas e, especialmente, 
pelo pároco, Padre Adilson Dias Rampaso. Fui 

Partida para o Brasil

Em 2013, quando aconteceu a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) no Rio de 
Janeiro, eu deveria participar com um grupo 
de jovens do Equador; porém, estando no 
último ano da teologia, cheio de trabalhos para 
entregar e provas a fazer, acabei não podendo 
participar – mesmo já estando com o visto 
pronto.
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A Congregação de Jesus Sacerdote

m e  e n v o l v e n d o  n a s  a t i v i d a d e s  d a 
comunidade: missas, catequese, liturgia, 
grupos de rua (CEBs) e em conversa com o 
Padre Adilson contei minha história e 
caminhada vocacional. Animado por ele, 
iniciei um caminho vocacional junto a Diocese 
de Osasco/SP, mas ao final de dois anos (final 
de 2017), o bispo achou melhor que eu não 
entrasse para o seminário diocesano. 
Certamente, foi uma grande decepção, mas o 
incentivo constante do Padre Adilson não 
deixou que eu perdesse a esperança ou 
esfriasse no ardor vocacional.

Ali mesmo, na Paróquia São Roque, em 
Carapicuíba, conheci o Everton Oliveira, 
coordenador dos Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão e que havia sido 
seminarista na Congregação de Jesus 
Sacerdote. Ele me falou da Congregação e 
seu carisma todo voltado para a santificação 
do clero – imediatamente me animei com 
aquela proposta carismática, comecei a 
pesquisar e a querer saber mais sobre a 
Congregação.

Marcamos um dia e fui com o Everton 
conhecer a comunidade da Congregação em 
Osasco, onde conversei com o Padre 
Adenilson de Oliveira e o Ir. Pedro Paulo 
Espírito Santo (seminarista), que era o 
promotor vocacional. Como eu já era formado 
em filosofia e teologia, era um caso novo 
(diferente), na Congregação e, assim, foi 
necessário consultar o Padre José Antônio de 
Souza, Delegado Geral para o Brasil. Poucos 
dias depois, pude me encontrar pessoalmente 
e conversar com o Padre José Antônio e 
contar toda a minha história; assim, após uma 
frutuosa conversa, combinamos o início do 
acompanhamento vocacional.

Em 2019, após pouco mais de 6 meses de 
um sério acompanhamento, fui acolhido na 
Comunidade da Marília/SP – por toda minha 
história formativa, foi-me proposto fazer 6 
meses de aspirantado e 6 meses de 
postulantado. Estes meses foram muito ricos, 
pude conhecer um pouco mais da história da 
Congregação, as origens carismáticas, um 
pouco da vida do fundador e, ainda, participar 
das atividades pastorais desenvolvidas por 
aquela comunidade, sobretudo na Paróquia 
São Judas Tadeu.

No início deste ano (2020), iniciei o primeiro 
ano do Noviciado, na comunidade de 
Barretos/SP. O Noviciado é um tempo 
especial na vida de todo candidato à Vida 
Religiosa; é nele que se dá o estudo profundo 
das origens carismáticas da Congregação 
(desde a inspiração do fundador), o nascer e 
crescer da Congregação, a teologia da Vida 
Religiosa, os Conselhos Evangélicos e, 
assim, vai se formando e fortalecendo o 
coração para a plena consagração religiosa. 
Acompanhado pelo Padre Angelo Fornari, 
meu mestre neste primeiro ano de noviciado, 
acredito que auxiliado pela graça de Deus, 
pelas orações dos amigos e pela minha 
própria vida de oração, estou dando passos 
concretos na compreensão do chamado que o 
Senhor me faz e nas minhas atitudes 
concretas de resposta a este chamado, tendo 
em vista a minha consagração religiosa.

Como vocês podem perceber, muitas foram 
as experiências: vitórias, conquistas, 
sofrimentos, perdas, ... trabalho, estudo, 
mudanças (inclusive de países). Em tudo isso 
fui crescendo, amadurecendo e percebendo 
como é grande o Amor de Deus, também em 
minha história. Ficou sempre mais claro que 
nem trabalho, nem ganhos financeiros, nem 
vitórias e conquistas profissionais, nem 
viagens, ... NADA é mais forte do que a 
realização de uma vida totalmente doada pelo 
Reino de Deus.

Nesta experiência de Noviciado é ainda 
muito significativa a possibilidade de estar 
nesta comunidade de Barretos, que acolhe 
padres diocesanos e religiosos para um ano 
sabático; é a vivência concreta do carisma da 
Congregação – acolher, rezar e trabalhar para 
a santificação do clero.
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Missão Vocacional 2020

Na cidade de Osasco, além do trabalho 
pastoral na paróquia Nosso Senhor do 
Bonfim, temos outra missão: A animação da 
comunidade Jesus Sacerdote. Localizado no 
Centro de Osasco (Rua José Cianciarullo ao 
lado do supermercado Extra e do Hospital 
Antonio Giglio), o centro Social e Igreja Jesus 
Sacerdote, exerce uma função pioneira e de 
suma importância nesta área: de atendimento 
vocacional, cursos profissionalizantes e 
renovação espiritual.
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A igreja Jesus Sacerdote foi pensada e 
idealizada pelo padre Pio Milpacher, que 
sentiu a necessidade de construir no centro de 
Osasco, um lugar oportuno de encontro com 
Deus e com os irmãos. Foi um caminho 
longo… De idas e vindas… Padre Pio teve que 
andar bastante para concretizar o projeto, 
foram anos até que pudesse ser lançada a 
pedra Fundamental, para que aquilo que era 
sonho, começasse a se tornar realidade.

Com o entusiasmo do padre Pio, logo foi 
surgindo a comunidade de Jesus Sacerdote, 
formada por alguns leigos dispostos a ajudar o 
padre na construção do Centro Social e nova 
igreja. Com o objetivo de ser um lugar de 
Adoração Perpétua a Jesus Eucarístico e de 
prestação de serviço à sociedade em geral, o 

Desde o início, a construção foi um desafio, 
seja pelos poucos recursos, seja pelas 
dificuldades burocráticas, que aos poucos 
foram superadas graças a Divina Providência 
por meio da fraterna contribuição dos leigos. 
No ano de 2013, padre Pio foi transferido para 
Marília, e a comunidade, junto com os Padres 
da Congregação levaram o projeto a frente.

centro foi pensado como um projeto ousado, 
que contempla a igreja e um complexo de 
salas. 

Ir. Pedro Paulo Espírito Santo Queiroz, CJS.

Religioso e Promotor Vocacional na Congregação de Jesus Sacerdote, Editor-

Chefe da Revista Voz Amiga, Formado em Licenciatura Plena em Filosoa pela 

FAJOPA, e cursando o 5º semestre de Teologia no UNISAL. Bolsista PIBIC-CNPQ

O Centro Social e Igreja de Jesus Sacerdote:
Caridade, Inclusão Social e Espiritualidade
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Hoje, com grande parte da construção 
realizada, mas com muita coisa para terminar, 
a Igreja Jesus Sacerdote já funciona com 
alguns encontros fixos, como as missas, nas 
quartas feiras ao meio dia (12h) e aos 
domingos as 7h45, e também com a adoração 
ao Santíssimo Sacramento às 11h também 
nas quartas feiras.

Também acontece ali os encontros de 
animação vocacional dos jovens, e já foi 
iniciado o Projeto Social Profissionalizante 
com os Jovens em situação de vulnerabilidade 
chamado CJS Jovem. 

O curso é alicerçado em uma educação 
para os valores, baseados no princípio da 

O objetivo do Projeto é formar e preparar os 
jovens para o mercado de trabalho, por meio 
do ensino, prática e encaminhamento, e assim 
contribuir para que possa haver na sociedade 
cada vez mais jovens qual ificados e 
preparados para o mundo do trabalho, para 
que as lacunas sociais, da falta de uma mão-
de-obra qualificada, sejam preenchidas. 

O projeto é coordenado por uma equipe 
multidisciplinar voluntária. A saber: Pedro 
Paulo Espírito Santo Queiroz – Diretor; 
Valéria Vidotti – Coordenadora Pedagógica; 
Ana Lúcia Bonifácio – Assistente Social - 
CRESS 21963; Valéria Rodrigues dos 
Santos - Bacharel em Administração de 
Empresas, MBA em Gestão de Qualidade de 
sistemas de Informação e MBA em Gestão da 
Estratégia Empresarial.; Marcelo Augusto 
Monteiro - Engenheiro de Produção - CREA-
SP 5060777244; Josilene Maria de Abreu - 
Bacharel em Administração.

proatividade, cooperação e responsabilidade. 
O projeto forma jovens capazes de uma 
consciência crítica, com potencialidades que 
permitam entrar no mundo do trabalho, com a 
capacidade de ser protagonista do seu 
processo de aprendizagem. 

Os cursos semanais são feitos por 
assessores voluntários, que são convidados 
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segundo a especialidade e o tema de cada 
curso, sendo que alguns dos dias são 
a s s u m i d o s  p e l a  p r ó p r i a  e q u i p e  d e 
coordenação.

A coordenação geral da comunidade é 
realizada pela Sra. Paulette de Robert. Ela 
relata que a comunidade ainda precisa de 
doações, pois ainda faltam muitas coisas para 
terminar a obra. Eles sempre se movimentam 
para arrecadar fundos, seja através de 
campanhas, ou de bazares, porém toda ajuda 
é preciosa para o término da igreja.



A CONFIANÇA DA JOVEM MARIA 
NO SENHOR

São compreensíveis a inesperada aparição 
do Mensageiro de Deus e a sua saudação 
misteriosa (cf. Lc 1,28), mas nos levam a 
pensar o que deve ter passado no coração de 
Maria, provocando um não entendimento do 
evento acontecido. A jovem Virgem Maria foi 
surpreendida pela revelação do anjo por parte 
de Deus ao afirmar a sua identidade e a sua 
própria vocação, que lhe eram ainda 
desconhecidas. Maria faz perguntas ao anjo 
sem entender a saudação, procurando por 
respostas defronte da imensidão do desígnio 

“A jovem Virgem Maria teve medo, mas 
confiou e se entregou aos planos de Deus. E 
nós jovens, quais são os nossos medos? O 

que nos preocupa verdadeiramente?”

divino, ao mesmo tempo em que se sente 
pequena e humilde criatura diante da 
Grandeza de Deus anunciada.  

À jovem e sempre virgem Maria aplicam-se 
as palavras do livro da Sabedoria: “Sou a mãe 
do belo Amor e do Temor, do Conhecimento e 
da santa Esperança” (cf. Eclo 24,24). Ela deu 
a resposta mais decisiva diante do plano 
salvífico de Deus. Ele volveu o Seu olhar para 
a pequenez de sua serva e enxergou o 
potencial em Maria que fora anunciada pelo 
Arcanjo como: Cheia de Graça (cf. Lc 1,28).

O fato de chamar pelo nome (cf. Is 43,1) é 
próprio de Deus. No primeiro livro da Bíblia, 
Ele chama à existência cada criatura que cria 
e dá nome (cf. Gn 1 ss). Por trás do nome, há 
uma identidade que é única de cada criatura, 
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Alexandre Angelotti Cruz, SDB.

Licenciado em Filosoa pelo Centro Universitário Salesiano São 

Paulo (2016). Cursa o 6° período de teologia no Unisal. Religioso 

Salesiano de Dom Bosco

Foto: Arquivo pessoal da Congregação de Jesus Sacerdote
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As palavras do anjo anunciadas a Maria 
descem sobre os medos humanos, até os 
mais sombr ios de nossa exis tência, 
dissolvendo-os com a força da Palavra de 

é algo momentâneo e fugaz. Assim garante o 
Senhor que no futuro também haverá sempre 
a  Graça  de  Deus  a  sus ten ta r -nos , 
principalmente nos momentos de provação e 
trevas. 

A contínua presença da Graça de Deus em 
nossas vidas, nos encoraja a abraçar o futuro 
com mais esperança, otimismo e confiança. A 
nossa vocação exige um compromisso de 
fidelidade que devemos renovar com o SIM de 
todos os dias. A resposta de Maria dada ao 
Mensageiro enviado por Deus é fonte de 
felicidade, porque liberta a pessoa de olhar 
apenas em um espelho que é o próprio Eu, 
fonte que se abre a horizontes impensáveis. A 
fé não se limita, mas abre caminhos para a 
vida humana, concedendo condições para 
e n x e r g a r  c o m  p r o f u n d i d a d e  o s 
acontecimentos. O ato de entrega para a 
Quem se confia é acreditar em Seus planos e 
propostas, os quais superam em muito a 
nossa pequenez e fragilidade. 

Embora não tenhamos em nossa vida a 
oportunidade de uma aparição extraordinária, 
Deus nos chama sempre a uma adesão ao 
Seu projeto. Isso pode acontecer também com 
pessoas  que  E le  conv ida  pa ra  se r 
instrumentos da graça de Deus. A resposta é 
pessoal ao dom que vem do alto, mesmo sem 
entendê-lo completamente. O ato de crer se 
arrisca e se deixa à liberdade do próprio Deus. 
A resposta dada ao chamamento de Deus 
compromete a pessoa com o plano que Ele 
quer estabelecer, pois quem professa a fé não 
fica fechado em seu ego, mas sai ao encontro 
do encontro para se colocar em missão. Assim 
fez a jovem Maria, partindo para um 
verdadeiro serviço e se colocando como a 
missionária do Senhor, fazendo-se presença 
junto à sua prima Isabel. Pode-se entender 
que a fé abre portas e janelas que jamais 
serão fechadas; cumpre a pessoa se colocar a 
caminho como discípulo e discípula, 
missionário e missionária, livre de interesses 
pessoais para enxergar além do mundo por 
meio do apelo de outros que necessitam.

Quando o Senhor quer alargar os 
horizontes de uma vida, decide chamar a 
pessoa por um novo nome: assim o fez com 
Simão, chamando-o de Pedro.  A razão 
principal pela qual Maria não deve temer é que 
encontraste a Graça diante de Deus. Feliz é 
Aquela que acreditou nas palavras do 
Mensageiro do Senhor (cf. Lc 1,45). Acreditar! 
Devemos olhar para a jovem Virgem Maria 
para aprender com Ela a arte de crer, de se 
entregar e de confiar. O anjo conversa com a 
jovem Maria, afirmando que ela já encontrou a 
Graça diante de Deus, não sendo assim 
necessário obtê-la no futuro; o presente se faz 
presença em Maria acumulada de Graça, não 

pois há em cada pessoa uma essência íntima 
que só Deus conhece profundamente (cf. Lc 
1,30). Quando Deus chama pelo nome uma 
pessoa, Ele quer revelar nela a vocação. 
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Deus; a nossa vida não é uma pura causa e 
nem mera luta pela vida de cada dia, pois cada 
um de nós somos uma história amada por 
Deus. O fato de Maria ter encontrado Graça 
diante dos olhos de Deus, significa que Deus, 
o Criador adentra na beleza interior de sua 
criatura, ou seja, em nosso ser, tendo um 
grande plano de salvação para a nossa 
existência. Tudo isso, certamente, não resolve 
tudo e nem tira as incertezas da vida, mas nos 
dá uma força para transformá-la profunda-
mente. Aquilo que é desconhecido e que o 
amanhã nos reserva não é uma obscura 
ameaça, mas é um tempo favorável para ser 
feliz. Muitas pessoas fazem escolhas cujas 
consequências determinarão o rumo da sua 
própria existência, ou seja, trata-se de uma 
autoconfiança, com a qual se acredita ou se 
aposta a vida. Assim o fez a jovem Maria que 
se entregou ao dar a resposta do Fiat Voluntas 
tua (Faça-se a tua vontade.) (cf. Lc 1,38), 
porque acreditou em Deus, o seu SIM é uma 
experiência de fé pela qual encontrou a 
felicidade em seu chamamento. 

O Mensageiro de Deus leu no fundo do 
coração de Maria e disse: “Não temas!”. 
Nessa afirmação podemos ver que Deus lê 
também o nosso íntimo, pois sabe o que se 
passa dentro do nosso coração. Devemos 
“dar crédito” à voz interior, instrumento que 
Deus usa para nos tocar. 

A jovem Virgem Maria teve medo, mas 
confiou e se entregou aos planos de Deus. E 
nós jovens, quais são os nossos medos? O 
que nos preocupa verdadeiramente? Muitos 
têm medos de não serem amados por Deus e 
pelos outros, ou seja, de não serem aceitos 
por aquilo que são. Medos muito presentes em 
inúmeros jovens, tanto naqueles que creem 
quanto naquele que não creem. E mesmo 

naqueles que acolheram a vocação no “sim” 
diário, por certo não estão isentos de medos. 

Por Deus somos convidados a contemplar 
o amor de Maria que não mede esforços para 
ajudar e servir; um amor constante e concreto, 
cheio de coragem que ultrapassa os seus 
limites e confins para fazer transbordar a 

Portanto, a certeza que a Graça de Deus 
está em nós provém da força para termos 
coragem no agora: trata-se de um coração 
forte para levar adiante aquilo que Deus nos 
pede e coragem para abraçar a vocação dada 
por Ele que nos mostra a direção do coração 
para viver a fé a nossa fé, sem se esconder ou 
se amedrontar. 

À jovem Virgem Maria uma tarefa 
importante foi entregue, precisamente na 
juventude. Uma tarefa que exigia uma 
resposta pessoal. Nós, jovens, temos uma 
força que atravessa precisamente esta nossa 
fase da vida, fase em que, de uma forma ou de 
outra, sobram energias. Devemos usar, 
portanto, essas energias e canalizá-las para 
melhorar o mundo, começando pelas 
realidades existentes perto de nós, ao nosso 
lado. 

F
o

to
: 
A

q
ru

iv
o

 p
e

s
s
o

a
l 

d
e

 A
le

x
a

n
d

re
 A

g
e

lo
tt

i
F
o

to
: 
A

q
ru

iv
o

 p
e

s
s
o

a
l 

d
e

 A
le

x
a

n
d

re
 A

g
e

lo
tt

i

F
o

to
: 
A

rq
u

iv
o

 p
e

s
s
o

a
l 

d
a

 C
o

n
g

re
g

a
çã

o
 d

e
 J

e
s
u

s
 S

a
ce

rd
o

te

REVISTA VOZ AMIGA  |  3 ª Edição Online  | WWW.REVISTAVOZAMIGA.COM 37



Graça recebida, assim o fez Maria (cf. Lc 
1,39). Se cada um de nós vivermos como 
Maria, na sua entrega confiante a Deus, 
aquela caridade irá nos impelir a amar a Deus 
acima de tudo e de nós mesmos, ou seja, amar 
sem medida as  pessoas com quem 
partilhamos a nossa vida diária. Amar 
inclusive aqueles a quem se poderia parecer, 
por si mesmo, pouco amável. Um amor que se 
torna dedicação mediada pelo serviço que 
transforma a nossa face e nos alegra. 

Maria, a jovem de Nazaré que Deus 
escolheu para ser a Mãe do seu Filho, 
caminha conosco e nos ensina a escutar a voz 
do Senhor que infunde coragem e dá a Graça 
necessária para que possamos responder ao 
seu chamamento: “Eu sou a serva do Senhor; 
faça-se em mim segunda a tua palavra” (cf. Lc 
1,37). 
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VOZ DOS AGREGADOS

QUE PRESENTE FOI ESSE? Um presente na 
vida dos padres e na nossa vida

Dizer desse tempo singular 
que estamos vivendo, das 
diculdades de adaptação e de 
convivências virtual numa 
partilha por meio da Revista 
Voz Amiga, não é uma tarefa 
fácil. Os motivos são vários, 
dentre eles temos: amigos e 
parentes que se foram para 
junto do Pai; distanciamento 
social e, porque não dizer, 
medo de que alguém chegue 
perto e mostre o rosto por 
completo. No entanto, posso 
armar, quando Deus permite 
que algo dessa forma aconteça 

Charles Cardoso Coelho.  

Agregados da Congregação de Jesus Sacerdote.

Bem, vou iniciar falando da pandemia mesmo. Estava ainda internada 
por conta da cirurgia na coluna, quando via na televisão a notícia de um 
surto de “gripe” na China e em seguida na Itália. Ainda sem dimensão do 
que se tratava, eu pensava que a China e a Itália estavam “muito longe”, 
assim, ao sair do hospital, fui para São Paulo e Marília me restabelecer, 
visitar amigos e familiares. Nesse período, a OMS anunciou a gravidade da 
situação, por isso, precisei voltar voando (literalmente) para Maceió, onde 
resido atualmente, para car perto da minha gata e da minha cachorrinha.

Meu local de residência era perfeito. Um apartamento na beira da praia 
em um bairro de pescadores. Decidi fazer um retiro com um profundo 
exame de consciência. A ideia pareceu, boa, não é mesmo? Hoje, concluo 
que foi ótima, mas reconheço que, quando Deus concordou comigo, bem... 
não foi tão legal assim, inclusive o local de residência. Quer saber por quê? 

Primeiro, durante a oração e o exame de consciência profundo e 
verdadeiro mediado pela Canção Nova, disse com todo desejo do momento: 
“Senhor, mostre-me os meus pecados!”. Bem, Deus não nega um pedido 
desses. Estava próximo ao dia de Santa Madalena e, confesso, enxerguei-
me com alguns dos sete demônios (sete pecados capitais) que se 
apoderaram dela. A luta foi grande para reconhecer, rejeitar, expulsar e 
converter-me. 

conosco, sempre terá muitos ensinamentos. Nessa pandemia não está 
sendo diferente. Por ter a certeza do Amor por nós, quei a buscar o que 
poderia fazer e aprender de bom atendendo a vontade de Deus.
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Na caminhada da conversão, inicialmente, segui as orientações do Papa 
pedindo pelo m da pandemia, buscando a prática da caridade, rogando a 
Deus que enviasse seu Santo Espírito a m de aumentar minha fé e minha 
esperança. Para me unir ao Sumo Pontíce, continuei recorrendo à 
internet, como todos, e passei a acompanhar outros canais católicos de 
televisão, visto que estavam nos conclamando a nos mantermos unirmos 
em oração. Outra forma de união foi acompanhar diariamente as Laudes 
precedidas de adoração ao Santíssimo, mediadas pela Congregação de 
Jesus Sacerdote - comunidade de Marília - e a participação na missa e da 
oração do Santo Terço, à noite, com a comunidade de Osasco. A 
participação na missa, ora em Marília, ora em Osasco ou em Aparecida, 
passou a fazer parte de minha agenda diária também.

Durante a Semana Santa fomos convidados a preparar um altar em 
nossas casas. Na sua composição coloquei vários sacramentais e percebi 
que não tinha um crucixo, mas, somente a cruz. Precisava da imagem de 
Jesus, por isso coloquei o quadro de Jesus no Horto, presente da 
Congregação e, em todos os momentos de oração, o contemplava. No meu 
sofrimento por estar sozinha, pensava nos padres que também moram 
sozinhos em pequenas casas paroquiais, nos fundos das igrejas e na 
impossibilidade de estar com suas comunidades. Eu também não podia e 
não posso estar com meus alunos, amigos e familiares pelo 
distanciamento social ou espacial.

Essa aproximação com as comunidades me proporcionou uma alegria 
diferente que se completou com as reuniões virtuais do grupo de 
agregados, núcleo de Marília. 

Essa angústia me levou a meditar sobre o quadro que compunha meu 
altar doméstico. Em uma das reexões, veio em minha mente a frase: “Que 
grande amor do pai, entregar esse quadro ao lho com a imagem que 
provocou sua doação aos sacerdotes?” Estranhou a palavra “pai” em letra 
minúscula? Não estranhe. A graa está correta. Estava me referindo ao pai 
de Padre Mário Venturini.

O quadro presenteado pelo pai no dia de sua ordenação foi o mediador 
da inspiração para a criação da obra. Entendi que o presente do pai ao lho 
foi também um presente do pai ao Pai, uma Oferta verdadeira que levaria o 
lho a pensar em não se afastar do Filho. A partir desse momento, todos os 
dias, passei a ser provocada pelo meu “SIM” à Agregação e pela oferta, 
também diária, das minhas dores e angústias pela Santicação dos 
Sacerdotes. 

O que me motivou a fazer a oferta? Por que me mantive unida ao Coração 
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nº 82 – Não só os sacerdotes, mas também aqueles que não o são, nas 
conversas e nos recreios falem sempre da dignidade, dos poderes e dos 
ministérios sacerdotais, para que aumente neles a estima do Sacerdote e 
deem glória a Deus, que se dignou comunicar esta graça aos homens, para 
o sumo bem da humanidade toda.

Inicialmente, fazia uma leitura longa, depois percebi que o ideal é ler os 
parágrafos numerados. Essa estratégia de leitura me permite a reexão 
mais profunda das palavras de Padre Mário Venturini e fazer a ligação com 
a minha vida e com minha vocação. Comecei a partilhar minhas leituras 
nos grupos de Agregados, porém parei a partilhas por conta da digitação, 
mas e principalmente porque compreendi que era um momento particular 
de imersão nos pensamentos do fundador. 

Sacerdotal de Jesus? Ainda me mantenho unida?

Tenho dois propósitos para além da pandemia. Responder a pergunta 
que me inquietou, ou ao menos estudar sobre o presente do pai ao lho que 
se tornou presente para os padres, para nós; presente na vida dos padres e 
na nossa vida. Dar continuidade a meditação, se possível, todos os dias de 
um número/parágrafo do livro “Espírito da Congregação”, apenas um, e 
pensar sobre o que Deus fala comigo por meio do fundador. A escolha é 
aleatória. No texto de “hoje” reeti sobre a função do agregado junto 
aqueles de seu convívio, nesse tempo em que nossos ministros sagrados 
sofrem tantos ataques do mal.

Esses questionamentos surgiram nas proximidades da celebração do 
Sagrado Coração de Jesus, data tão cara à Congregação e fez-me retomar a 
leitura das riscadas, marcadas páginas do livro “Espírito da Congregação 
de Jesus Sacerdote”. Fiz várias visitas ao texto, as minhas anotações, a 
minha entrada, estrada e caminhada. Reencontrei pessoas que 
amorosamente contribuíram com o projeto de Deus para minha vida. 
Padre Pio, meu mentor; Padre Primo, quem me fez o convite e orientou os 
primeiros passos; Padre Ângelo, para quem corri quando “descobri” a 
Congregação; Padre Mário Revolti, meu formador exclusivo; os 
seminaristas que trabalhei na preparação aos estudos. 

Durante a leitura das minhas anotações e os parágrafos com as 
reexões contidas no livro, busquei arduamente a história do quadro, mas 
não encontrei. Também, não encontrei a biograa de Pe. Mário Venturini 
(penso que z a doação ao fundador de uma comunidade de Aliança). 
Durante minha busca, nos sites da Congregação e  outras páginas 
católicas, encontrei textos, lmes e referências à Congregação e ao 
fundador sempre seguido da leitura do Espírito. 
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Mestre de Teologia Dogmática pela Universidade Gregoriana em 
Roma (Ponticia Università Gregoriana)

 Infelizmente, não é mais novidade, que a interrupção voluntária da vida chegou ao 
presbitério católico! Entre 2017 e 2018, clero e leigos ficaram alarmados quando quase 20 
sacerdotes �raram a própria vida. O que está acontecendo com os padres no Brasil?

Uma pesquisa de 2008, apresentada no Congresso do ISMA Brasil, organização de 
pesquisa e tratamento do estresse ( ), apontou que a vida sacerdotal www.ismabrasil.com.br

é uma das profissões mais estressantes da atualidade. Já naquela ocasião, 448 entre 1,6 
mil padres e freiras entrevistados (28%) se sen�am "emocionalmente exaustos". O 
percentual de clérigos nessa situação era superior ao de policiais (26%), execu�vos (20%) 
e motoristas de ônibus (15%).

Padre Eduardo Braga

Também em 2008, uma tese de doutorado in�tulada “Stress, burnout, coping em 
padres”, foi assessorada por Edênio Valle (que já escreveu sobre os padres) pela PUC de 
São Paulo. A autora foi Maria de Fá�ma Alves de Morais, que já nos chamava atenção do 
que vivíamos e viveríamos...

IGREJA HOJE

“Sacerdotes suicidas” um grito ainda não 

ouvido… 
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Durante o Curso dos Bispos no Sumaré (RJ), neste 
ano de 2020, a psicóloga Luciana Campos, foi 
chamada para falar sobre “Esgotamento existencial 
dos presbíteros: causas e pistas para ação das 
dioceses na prevenção e tratamento”. A ênfase dada 
foi na Síndrome de Burnout, caracterizada pelo 
esgotamento emocional, psíquico e laboral oriundo 
do excesso de trabalho, o que confirmaria a pesquisa 
do ISMA de 2008. Também no curso anual do clero 
de Sergipe, em Março deste ano, a saúde mental do 
clero foi o tema abordado.

Preparado para ser pastor 24 por dia, dizia a 
psicóloga Luciana no encontro do RJ, o sacerdote é 
sugado o tempo todo e se dá desmedidamente, até 
que começa a sen�r os efeitos dessa doação 
desacerba-da. Essas palavras me fizeram lembrar o 
que um pastor evangélico, também escreveu, antes 
de cometer o suicídio. Trata-se de Lisandro Canes, 
que pastoreava no Rio Grande do Sul. Suas úl�mas 
palavras: “Eu admito que nunca em toda a minha 
vida eu fiz algo tão esgotante e cansa�vo como 
pastorear. Nenhum trabalho ou responsabilidade 
consumiu mais as minhas energias e minha saúde do 
que liderar uma Igreja”.

Aqui, par�lho duas impressões pesso-ais. 
Embora o fenômeno do suicídio aconteça também 
entre os pastores; eu acredito que nós presbíteros, 
temos ainda duas grandes desvantagens em relação 
a eles: A complexidade de nossa a�vidade pastoral-
sacramental e a ausência da família como rede de 
apoio.

Independente das causas que levam o sacerdote 
ao suicídio, tudo indica, que na maioria dos casos, a 
forma de se relacionar com a solidão e o fator 
isolamento tem sido letal! Por que fomos formados 
em comunidade e vivemos sozinhos? Por que 
acabamos sofrendo sozinhos? De onde vem essa 
dificuldade de falar o que sen�mos? Por que 
estamos abandona-dos? Por que não cuidamos um 
do outro? Por que entre nós não há a confiança e a 
parceria existente entre os outros grupos sociais? 
Onde anda aquela fraternidade sacerdotal sonhada 
pelo Va�cano II? Por que teremos que morrer 
sozinhos? Quantos padres ainda se suicidarão? O 
que foi feito nas dioceses onde houve óbitos? O que 
as pastorais presbiterais estão fazendo? F
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A depressão é outra possível causa do suicídio entre os padres. Minha preocupação é 
que hoje, dezenas de seminaristas já estão vivendo com ansiolí�cos e an�depressivos, o 
que na minha geração, jamais seria imaginável. Como estão sendo vistos, acolhidos e 
tratados os padres depressivos? As pesquisas dizem atualmente que entre 90-95% dos 
suicidas apresentavam transtornos psiquiátricos no momento da morte. Há uma 
correlação importante, sobretudo, entre o suicídio e a depressão.

Lamentável, uma postagem de um médico no ano passado, em relação a um encontro 
com um sacerdote:

“Encontrei com um velho amigo, sacerdote da igreja católica. Após os 
cumprimentos, ele não perdeu tempo: Que bom que o senhor é médico, 
estou precisando de uma receita de Rivotril, com urgência. Sen� a 
dependência! Respondi que não exercia a clínica psiquiátrica e que nem 
receituário eu possuía. Perguntei: por que o senhor não procura o seu 
médico? “Que médico, ele respondeu. É di�cil uma consulta psiquiátrica pelo 
SUS.” Entranhei, achava que a igreja �nha um plano de saúde para os padres 
pobres. Percebi que o sacerdote, já idoso, padecia de um transtorno 
neurológico, um leve tremor nas mãos e cabeça. Me disse que morava só, 
numa casinha nos fundos da Paróquia e que também sofria de diabetes. O 
padre acrescentou que vivia franciscanamente, comendo de marmita 
popular, duas vezes ao dia. Uma vida de penitência. A paroquia dele é pobre e 
o que arrecada é muito pouco. O padre padece de uma depressão profunda, 
visível, só dorme com tarja preta. Ainda não apelou para o suicídio, pelo 
temor de Deus. O sofrimento mental não poupa nem o baixo, nem o alto 
clero. A demência é democrá�ca. O meu amigo se mostrou temeroso pelo 
futuro. Não tem família por aqui, nem ninguém para cuidar dele. Daqui a 
pouco começará a perder a autonomia e, Deus me perdoe, as demências não 
livram nem as ovelhas, nem os pastores. Não é da minha conta, mas vou 
dizer: a igreja deveria prestar mais atenção para o sofrimento mental dos 
seus sacerdotes. Casos de depressão e ansiedade são frequentes. Deveria 
pensar também em criar uma ins�tuição para receber os padres idosos, no 
final da vida. Eles não possuem filhos, e a imensa maioria não acumulou 
cabedal, para pagar aos médicos e cuidadores” (Antônio Samarone).
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Ÿ  O modelo-padrão, que se estabeleceu e que se pede hoje, para um 
presbítero é duro, muitas vezes surreal e inalcançável...

Ÿ  Em geral, não há afeto genuíno entre nós. Não temos tempo para 

Deste pequeno universo, o que se respondeu sobre o suicídio me parece também 
significa�vo. Dentre eles, 15, 6 % �veram durante o início da pandemia, pensamentos 
suicidas. Quando perguntados a quem pediram ajuda, eis aqui o quadro: 31, 8 % pediram 
ajuda aos amigos leigos mais próximos, 21 % procuraram outros padres, 18 % buscaram 
ajuda nos familiares e 7, 9 % nas redes sociais. Precisamos pensar...

Ÿ  Não recebemos durante a formação, (Vejam a posição do Padre 
Luigi Rulla, autoridade neste assunto) nada que nos tornasse 
psicologicamente mais saudável e maduro do que as outras 
pessoas;

Ÿ  No período da formação nada se falou sobre saúde mental. Nunca 
falamos de suicídio entre nós, nem tão pouco das numerosas 
psicopatologias do co�diano, que também estão presentes nos 
formadores, seminários e no clero;

Depois do suicídio dos dois padres franceses na semana passada, e a declaração do 
bispo que girou nosso pequeno mundo clerical, fiz uma pesquisa menor apenas com meus 
grupos e contatos. Novamente se confirmou a porcentagem de 15 % dos presbíteros que 
pensam no suicídio. Perguntados sobre as três possíveis causas de suicídio entre os 
padres, vejam as respostas em grau de superioridade: Solidão, Depressão e Falta de 
oração. Outros três mo�vos foram relevantes: Cansaço, Falta de Amizades sólidas e 
decepção com a hierarquia.

E durante essa semana, no mês do setembro amarelo, mais um sacerdote no Brasil �ra 
sua própria vida! Mais uma vocação, mais uma tragédia silenciosa e abafada, mais um 
grito. Quem de nós será o próximo?

No mês de março passado, elaborei, juntamente com a psicóloga curi�bana Ariana 
Mamcarz, uma pesquisa que in�tulei “O impacto da pandemia no comportamento 
sacerdotal”. Infelizmente, �vemos um retorno pouco expressivo. Ao todo, apenas 572 
presbíteros brasileiros responderam. Não obstante, já pode ser o início de uma modesta 
reflexão. Grande parte das respostas vieram dos diocesanos (86, 7%), com idade entre 36 
a 45 anos. 49 % foram da região Sudeste, seguidos do Nordeste (24, 3%), Centro Oeste (12, 
6%), Norte (7, 7%) e Sul (6 %).

Par�cularmente, com muito temor e tremor venho pensando e rezando algumas 
possíveis explicações, que par�lho sem nenhuma pretensão:

Ÿ  O não entendimento da nossa “Vulnerabilidade” (Fomos 
formados para sermos super-homens que vão salvar a 
humanidade decaída; quando na verdade, recebemos a imposição 
das mãos sem conhecermos nossa própria humanidade!);
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amar, temos que administrar paróquias e celebrar sacramentos, 
cuidar de obras...

Ÿ  Não temos lugares que nos acolham, em nome da Igreja, quando 
estamos nesta dor invisível...

Ainda essa semana, conversando com um psicóloga, que atende muitos consagrados 
no Brasil, me foi pontuado alguns fatores que também par�lho:

Ÿ  Além do excesso (e muitas vezes, injusta sobrecarga) de trabalho a 
que estamos subme�dos, temos uma insuficiente vida espiritual 
para nossa condição e existência presbiteral

Ÿ  A necessidade de uma perfeição que parece impedir a própria 
transparência diante de sua real realidade;

Ÿ  Falta entre nós o que tenho chamado de “Empa�a sacerdotal”;

Ÿ  A dificuldade de encontrarmos os nossos pais. Nossos bispos, em 
sua maioria esmagadora, não possuem atenção nem tempo de 
qualidade para conosco. Somos removidos de paróquia pelo 
WhatsApp. Nossas vidas se 'resolvem' por decretos ou recados 
enviados por representantes...

Ÿ  A dificuldade de encontrarmos profissionais católicos que nos 
ajudem;

Ÿ  A solidão tem sido devastadora! Em 2004, eu encontrei 
pessoalmente o Cardeal Ratzinger, e ele me disse: “A Fraternidade 
entre vocês é necessária, porque os padres diocesanos se sentem 
sozinhos”.

Ÿ  A ausência de verdadeiras redes fraternas de apoio;

Ÿ  Temos imensa dificuldade de encontrarmos um diretor espiritual;

Ÿ  A grande falha da formação (falta humanização na figura do 
presbítero);

Ÿ  Sofremos co�dianamente várias pressões: A nossa própria, a do 
bispo e do superior, a da mitra, a do povo, da sociedade, da família 
de origem, a do diabo...

Ÿ  Somos tratados muitas vezes, aqui no Sul mais ainda, como 
empregados de uma grande empresa.

Ÿ  A dificuldade de encontrarmos lugares onde nos abrir sem sermos 
julgados e condenados;
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Ÿ  A questão da confiança entre nós. Se pode falar de vínculos entre nós?

Ÿ  O Sofrimento silencioso dos que têm medo de serem julgados pelas sombras de sua 
humanidade;

Enquanto nosso grito não for entendido por nós e ouvido pelos outros, gritemos com as palavras do 
salmista na liturgia de hoje: “Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus 
pensamentos! Vede bem se eu não estou no mau caminho e conduzi-me no caminho para a vida!” (Salmo 
138).

Ÿ  A questão do suicídio é tentar acompanhar o padre de perto!

Ÿ  O padre não pode ser ele mesmo...

Ÿ  A questão da solidão do padre diocesano.

A Cultura do encontro, tão pedida e vivida pelo Papa, precisa ser primeiramente experimentada entre nós. 
Onde aplicamos o tema da “Proximidade Sacerdotal” que o Papa pediu os presbíteros brasileiros? Precisamos 
perceber a dor uns dos outros! Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos criar vínculos de amor genuíno, 
refazer vínculos paternos e fraternos, discernindo a mensagem oculta atrás de cada ba�na, de cada túnica, de 
cada postagem, de cada fala, de cada excesso de exposição nas redes, de cada ausência na reunião ou no re�ro, 
de cada sinal de doença, de cada grito silencioso ou eloquente. Precisamos de mais lazer, de mais vida social. 
Precisamos de relações mais humanas e humanizadas!

Precisamos pensar além de rezar. Precisamos agir além de pensar. O suicídio nada mais é do que uma 
solução defini�va para um problema provisório, uma maneira equivocada de acabar com o sofrimento e a dor. 
Pensando nesta realidade, existem fatores prote�vos e de riscos. Precisamos pensar também na prevenção. 
Luciana escreveu sobre a “dor invisível”. Eu quero crer que essa dor presbiteral hoje é alarmantemente visível!

Que a vida queime dentre em nós, que o amor volte a habitar nossos presbitérios antes que o Senhor 
venha! Seria digno e justo sufragar pelos nossos irmãos que não aguentaram o peso da vida e do ministério.

São José dos Pinhais, 10 de Setembro de 2020 (Dia mundial de prevenção contra o suicídio).

Vida e morte sempre habitarão entre nós. A morte não nos venceu. O Ressuscitado é nosso Mestre! Somos 
homens ressuscitados! Em nós habita o Espírito que é o Senhor que dá a Vida! O Papa Francisco nos ensinou na 
Evangelli Gaudium: “Nunca nos demos por mortos, suceda o que suceder” (EG 3).
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          Notemos outra coisa: naqueles momentos dramá�cos, ninguém se lamenta do mal, das 
perseguições, de Herodes. Ninguém insulta Herodes; e nós estamos tão habituados a insultar os 
responsáveis. É inú�l, e até chato, que os cristãos percam tempo a lamentar-se do mundo, da 

Na festa dos dois Apóstolos desta cidade, gostaria de par�lhar convosco duas palavras-chave: 
unidade e profecia.

          A primeira Leitura de hoje leva-nos à fonte desta unidade. Narra que a Igreja, pouco depois 
de ter nascido, passava por uma fase crí�ca: Herodes não lhe dava paz, a perseguição era 
violenta, o apóstolo Tiago fora morto; e agora acabou preso o próprio Pedro. A comunidade 
parece decapitada; cada qual teme pela própria vida. Contudo, neste momento trágico, 
ninguém foge, ninguém pensa em salvar a pele, ninguém abandona os outros, mas todos rezam 
juntos. Da oração, �ram coragem; da oração, vem uma unidade mais forte do que qualquer 
ameaça. Diz o texto que, «enquanto Pedro estava encerrado na prisão, a Igreja orava a Deus, 
instantemente, por ele» (At 12, 5). A unidade é um princípio que se a�va com a oração, porque a 
oração permite ao Espírito Santo intervir, abrir à esperança, encurtar as distâncias, manter-nos 
juntos nas dificuldades.

          Unidade. Celebramos conjuntamente duas figuras muito diferentes: Pedro era um 
pescador que passava os dias entre os remos e as redes; Paulo, um fariseu culto, que ensinava 
nas sinagogas. Quando saíram em missão, Pedro dirigiu-se aos judeus; Paulo, aos pagãos. E, 
quando se cruzaram os seus caminhos, discu�ram animadamente, como Paulo não tem 
vergonha de contar numa carta (cf. Gal 2, 11-14). Enfim, eram duas pessoas muito diferentes, 
mas sen�am-se irmãos, como numa família unida onde muitas vezes se discute mas sem deixar 
de se amarem. Contudo a familiaridade, que os unia, não provinha de inclinações naturais, mas 
do Senhor. Ele não nos mandou agradar, mas amar. É Ele que nos une, sem nos uniformizar. Une-
nos nas diferenças.

PAPA FRANCISCO

SANTA MISSA E BÊNÇÃO DOS PÁLIOS

PARA OS NOVOS ARCEBISPOS METROPOLITANOS

NA SOLENIDADE DOS SANTOS APÓSTOLOS PEDRO E PAULO

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO

Basílica Vaticana
Segunda-feira, 29 de junho de 2020 
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sociedade, daquilo que está errado. As lamentações não mudam nada. Lembremo-nos de que 
as lamentações são a segunda porta que fechamos ao Espírito Santo, como vos disse no dia de 
Pentecostes: a primeira é o narcisismo, a segunda o desânimo, a terceira é o pessimismo. O 
narcisismo leva-te a parar diante do espelho, a olhar con�nuamente para �; o desânimo, às 
lamentações; o pessimismo, ao enigmá�co, à escuridão. Estas três a�tudes fecham a porta ao 
Espírito Santo. Aqueles cristãos não culpavam, mas rezavam. Naquela comunidade, ninguém 
dizia: «Se Pedro �vesse sido mais cauteloso, não estaríamos nesta situação». Ninguém o dizia. 
Humanamente havia mo�vos para cri�car Pedro, mas ninguém o cri�cava. Não murmuravam 
contra ele, mas rezavam por ele. Não falavam por trás, mas falavam com Deus. Hoje, podemos 
interrogar-nos: «Guardamos a nossa unidade com a oração: a nossa unidade da Igreja? Rezamos 
uns pelos outros?» Que aconteceria se se rezasse mais e murmurasse menos, deixando a língua 
um pouco mais tranquila? Aquilo que aconteceu a Pedro na prisão: como então, muitas portas 
que separam, abrir-se-iam; muitas algemas que imobilizam, cairiam. E nós ficaríamos 
maravilhados, como sucedeu àquela serva que, ao perceber que Pedro está à porta, nem pensa 
em abrir mas volta para a sala a correr, estupefacta pela alegria de ter ouvido a voz de Pedro (cf. 
At 12, 10-17). Peçamos a graça de saber rezar uns pelos outros. São Paulo exortava os cristãos a 
rezar por todos, mas em primeiro lugar por quem governa (cf. 1 Tim 2, 1-3). «Mas este 
governante é…», e os adje�vos são muitos. Não os digo, porque este não é o momento nem o 
lugar para repe�r os adje�vos que se ouvem contra os governantes. Deixemos que Deus os 
julgue! Nós rezemos pelos governantes. Rezemos… Precisam da nossa oração. É uma tarefa que 
o Senhor nos confia. Temo-la cumprido? Ou limitamo-nos a falar, a insultar? Quando rezamos, 
Deus espera que nos lembremos também de quem não pensa como nós, de quem nos bateu a 
porta na cara, das pessoas a quem nos custa perdoar. Só a oração desata as algemas, como a 
Pedro; só a oração deixa livre o caminho para a unidade.

          Neste dia, benzem-se os pálios que serão entregues ao Decano do Colégio Cardinalício e 
aos Arcebispos Metropolitas nomeados no decorrer do úl�mo ano. O pálio recorda a unidade 
entre as ovelhas e o Pastor que, como Jesus, carrega a ovelha aos ombros e nunca mais a larga. 
Além disso, segundo uma bela tradição, hoje unimo-nos de maneira especial ao Patriarcado 
Ecuménico de Constan�nopla. Pedro e André eram irmãos; e entre nós, quando é possível, 
trocamos uma visita fraterna nas respe�vas festas; não tanto por gen�leza, mas para caminhar 
juntos rumo à meta que o Senhor nos indica: a unidade plena. Hoje, eles não conseguiram vir, 
pela dificuldade de viajar devido ao coronavírus, mas quando desci para venerar as relíquias de 
Pedro, no coração sen�a junto de mim o meu amado irmão Bartolomeu. Eles estão, aqui, 
connosco.

          A segunda palavra: profecia. Unidade e profecia. Os nossos Apóstolos foram provocados 
por Jesus. Pedro ouviu-O perguntar-lhe: «Tu, quem dizes que Eu sou?» (cf. Mt 16, 15). Naquele 
momento, compreendeu que, ao Senhor, não Lhe interessam as opiniões gerais, mas a opção 
pessoal de O seguir. Também a vida de Paulo mudou depois duma provocação de Jesus: «Saulo, 
Saulo, porque Me persegues?» (At 9, 4). O Senhor abalou-o dentro: mais do que fazê-lo cair por 
terra no caminho de Damasco, derrubou a sua presunção de homem religioso e bom. Assim um 
Saulo al�vo tornou-se Paolo: Paulo, que significa «pequeno». A estas provocações, a estas 
inversões da vida seguem as profecias: «Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
Igreja» (Mt 16, 18); e a Paulo: «É instrumento da minha escolha, para levar o meu nome perante 
os pagãos» (At 9, 15). Assim, a profecia nasce quando nos deixamos provocar por Deus: não 
quando gerimos a própria tranquilidade, mantendo tudo sob controle. Não nasce do meu 
pensamento; não nasce do meu coração fechado. Nasce, se nos deixarmos provocar por Deus. 
Quando o Evangelho inverte as certezas, brota a profecia. Só quem se abre às surpresas de Deus 
é que se torna profeta. Vemo-lo em Pedro e Paulo, profetas que enxergam mais além: Pedro é o 
primeiro a proclamar que Jesus é «o Messias, o Filho de Deus vivo» (Mt 16, 16); Paulo antecipa a 
conclusão da sua vida: «Já me aguarda a merecida coroa, que me entregará, naquele dia, o 
Senhor» (2 Tim 4, 8).
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          Hoje precisamos de profecia, mas de verdadeira profecia: não discursos que prometem o 
impossível, mas testemunhos de que o Evangelho é possível. Não são necessárias 
manifestações miraculosas. Dá-me pena ao ouvir proclamar: «Queremos uma Igreja profé�ca». 
Muito bem! E que fazes para que a Igreja seja profé�ca? Servem vidas que manifestam o milagre 
do amor de Deus. Não potência, mas coerência; não palavras, mas oração; não proclamações, 
mas serviço. Queres uma Igreja profé�ca? Começa a servir, e não digas nada. Não teoria, mas 
testemunho. Precisamos não de ser ricos, mas de amar os pobres; não de ganhar para nós, mas 
de nos gastarmos pelos outros; não do consenso do mundo, do estar de bem com todos (entre 
nós usa-se a expressão: «estar de bem com Deus e com o diabo»), estar de bem com todos, não! 
Isto não é profecia. Mas precisamos da alegria pelo mundo que virá; não daqueles projetos 
pastorais que parecem conter em si mesmos a própria eficiência, como se fossem Sacramentos! 
Projetos pastorais eficientes, não; mas precisamos de pastores que ofereçam a vida: de 
enamorados de Deus. Foi assim, como enamorados, que Pedro e Paulo anunciaram Jesus. 
Pedro, antes de ser colocado na cruz, não pensa em si mesmo, mas no seu Senhor e, 
considerando-se indigno de morrer como Ele, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. 
Paulo está para ser decapitado e pensa só em dar a vida, escrevendo que quer ser «oferecido 
como sacri�cio» (2 Tim 4, 6). Isto é profecia …e não palavras. Isto é profecia, a profecia que muda 
a história.

          Amados irmãos e irmãs, Jesus profe�zou a Pedro: «Tu és Pedro, e sobre esta pedra 
edificarei a minha Igreja». Existe, também para nós, uma profecia semelhante; encontra-se no 
úl�mo livro da Bíblia, quando Jesus promete às suas testemunhas fiéis «uma pedra branca», na 
qual «estará gravado um novo nome» (Ap 2, 17). Como o Senhor transformou Simão em Pedro, 
assim chama a cada um para fazer de nós pedras vivas, com as quais construir uma Igreja e uma 
humanidade renovadas. Há sempre quem destrua a unidade e quem apague a profecia, mas o 
Senhor acredita em nós e pede-te: «Tu queres ser construtor de unidade? Queres ser profeta do 
meu céu na terra?» Irmãos e irmãs, deixemo-nos provocar por Jesus e ganhemos a coragem de 
Lhe dizer: «Sim, quero»!
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A VOZ DAS 

COMUNIDADES

Festa Junina - No último domingo de junho 
nossa comunidade religiosa realizou uma 
confraternização encerrando as atividades 
acadêmicas em sintonia com os santos 
festejados nessa época. Todos participaram 
na preparação do ambiente bem como no 
preparo de comidas típicas.

Notícias da 
comunidade de 

Osasco

Retiro Espiritual - Na primeira sexta-feira e 
manhã de sábado do mês de julho, a nossa 
comunidade religiosa teve a alegria de ter um 
pequeno retiro espiritual orientado pela Ir. 
Catarina, via internet, direto de Trento com o 
tema “Eis-me aqui Senhor, para fazer tua 
vontade, para viver o teu amor...” e tendo 
como como texto bíblico motivador At 11,21b-
26.

Retorno das Missas Presenciais - No dia 11 
de julho, com muita alegria, seguindo as 
orientações do município, da diocese e da 
CNBB, voltamos com as Missas presenciais 
em nossa venerável Paróquia Senhor do 
Bonfim.

Visita Fraterna do Superior Geral - No dia 
23 de julho tivemos a visita fraterna e amiga de 
nosso superior geral, Pe. Carlos Bozza, em 
nossa comunidade em um café on-line direto 
de Trento.

Festa do Senhor do Bonfim - Nos dias 01 e 
02 de agosto celebramos com alegria as 
Missas em honra ao nosso padroeiro, o Bom 
Senhor do Bonfim. Não tivemos festividades 
externas devido a pandemia.
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Aniversário de Ordenação Sacerdotal - No 
dia 02 de agosto celebramos em nível de 
comunidade religiosa e também paroquial o 
jubileu de madeira (5 anos) da ordenação 
sacerdotal de nosso superior e pároco, Pe. 
Adenilson.

Notícias da 
Comunidade de 

Barretos

Temos duas realidades diferentes, das 
quais nossa pequena comunidade religiosa de 
Barretos é responsável: Obra de Jesus 
Sacerdote e a Paróquia-Santuário de Nossa 
Senhora do Rosário, realidades diferentes 
mas espiritualmente e pastoralmente muito 
unidas.

Nossa casa abriu suas portas para acolher, 
no começo de março, um pequeno grupo de 
padres, sete ao todo, de diferentes dioceses 
do Brasil, que irão viver neste ano uma  

Comunicar que a Comunidade de Jesus 
Sacerdote em Barretos conviveu nestes 
últimos meses com o novo corona vírus não é 
mesmo uma notícia inesperada... Mas, pode 
ser a inda uma part ic ipação f raterna 
interessante comunicar como até agora 
conseguimos enfrentar esta situação, que 
preocupa e faz sofrer o mundo inteiro; o nosso 
Brasil em particular.

A casa de Jesus Sacerdote

exper iência sabát ica de descanso e 
renovação espiritual, física e pastoral para 
retomar com maior força e entusiasmo sua 
missão sacerdotal.

Com paciência e boa vontade procuramos 
nos adaptar e tirar da situação o melhor. A 
casa, não excessivamente grande, revelou-se 
b a s t a n t e  c ô m o d a  p a r a  n o s s a  v i d a 
comunitária: capela, refeitório, sala de 
reuniões e salinhas de encontros com 
equipes.

As festas l i túrgicas exigiram maior 
solenidade e confraternização ente nós. 
Nossa sacada com vista panorâmica, aberta a 
um jardim e com ampla visão da cidade 
tornou-se uma sala de jogos comunitários e 
almoços festivos. Colaboradores leigos se 
destacaram como cozinheiros para suprir 
nossas necessidades.

A Equipe de acompanhamento se fez 
presente para que não faltasse nesse ano 
riqueza humana e espiritual que são suas 
características. 

Há vinte anos é oferecido a sacerdotes uma 
reciclagem pela nossa Família Religiosa, 
quando se faz necessário. Não esperávamos 
que neste ano enfrentássemos uma situação 
sui generis; a epidemia que teve início na 
China, alastrou-se pelo mundo não sendo 
diferente no Brasil. Foi preciso aceitá-la na 
esperança que não causasse estragos 
maiores. Ela logo nos convidou a fechar 
portas, usar máscaras e tornar nossa vida 
mais contemplativa.

O lugar mais procurado foi a capela, 
pequena, mas bonita e aconchegante. 
Tornou-se o centro de encontros íntimos com 
o Senhor, celebrações litúrgicas distante das 
distrações, motivo pelo qual as solenidades 
foram melhor preparadas.

Não podemos esquecer das Festas 
maiores deste período: Semana Santa, 
Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi, 
Sagrado Coração, Assunção. O clima de fé e 
as solenidades serão difíceis de esquecer.

Com esse clima de amizade e colaboração 
enfrentamos a situação com maior serenidade 
e paciência.
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A convite de uma agregada de Barretos, 
pudemos ter um dia de confraternização em 
sua chácara, tomando os devidos cuidados 
que a situação requer.

 Paróquia-Santuário de Nossa Senhora 
do Rosário.

Essa é a segunda realidade que nossa 
Famí l i a  Re l i g i osa  assumiu :  an imar 
pastoralmente. Pe. Constante, sendo o 
pároco enfrentou os problemas que a 
pandemia nos impôs. A igreja, como as 
demais ,  de ixou  de  ce lebra r  m issas 
presenciais.

Foi necessário a imaginação e iniciativa do 
padre com a colaboração de alguns leigos 
para que a comunidade permanecesse unida 
e não se dispersasse.

Celebrou missas on-line onde todos 
puderam participar com sua família, em seu 
lar.

Várias festas litúrgicas foram comemora-
das por carreatas, percorrendo ruas da 
cidade, demonstrando assim a fé de nossa 
comunidade.

Mesmo a catequese, algumas pastorais e 
grupos de espiritualidade fizeram reuniões por 
vídeo conferência.

Aos poucos nossas igrejas se abrem para 
celebrações eucarísticas presenciais, 
espe rando  que  em b reve  vo l t em à 
normalidade.

Continuamos nossa caminhada, sempre 
agradecendo a Providência Divina, pois até o 
momento não fomos contaminados pelo vírus. 
Pedimos a Deus pela saúde de todos e que 
brevemente estejamos livres da pandemia 
que tanto assola o nosso país.

Na esperança
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Caros leitores, ficamos felizes em partilhar 
algumas notícias da nossa comunidade 
religiosa de Marília. Obviamente, como tem 
acontecido em todos os âmbi tos da 
sociedade, o que partilhamos reflete a 
influência que este tempo de Pandemia tem 
causado entre nós. Temos pressa de que esse 
tempo passe logo, mas não podemos ficar 
ansiosos pela demora. Deus caminha entre 
nós e sua presença nos leva à esperança. 
Nossa caminhada, mesmo na dor, é feita de fé, 
esperança e caridade.

Visita em família de Pe. Márcio e Pe. José 
Antônio – Assim como os seminaristas o Pe. 
Márcio no final de agosto também viajou com 
destino à casa de sua mãe e Pe. José Antônio, 
em meados de setembro, visitará sua família. 
Desejamos que façam uma boa viagem e 
retornem renovados para terminarem as 
atividades do segundo semestre.

Férias e retorno – Os nossos seminaristas 
aproveitaram esse tempo para visitar suas 
famílias. Até o início de julho estávamos 
reticentes se valeria ou não a pena, correr o 
risco fazendo essas viagens, uma vez que 
também o uso em meios de transporte podem 
causar o contágio do Covid-19. Visto que não 
havia (como também até agora não há) 
previsão de quando essa situação passaria, 
entendemos que valia a pena, correr o risco.  
Agora no início de agosto houve o retorno 
deles, com duas exceções. Kléber e 
Cle iv isson desis t i ram da caminhada 
seminarística. Deus os abençoe e ilumine 
nessa nova fase de suas vidas. Leonardo, que 
nos meados de março tinha ido para junto da 
sua família em virtude da enfermidade do seu 
pai, teve que permanecer por mais tempo em 
sua casa devido às restrições da pandemia. 
Voltou para Marília, a fim de continuar o seu 
caminho formativo. Agora são cinco os 
aspirantes.

Comunidade de 
Marília
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Caminho de Ir. Claudinei – Nosso caríssimo 
Ir. Claudinei ainda se encontra junto ao seu pai 
e sua tia, em Bebedouro - SP. Sabemos como 
gostaria de estar conosco, em nossa 
comunidade religiosa. Mas é o único filho em 
condições de dar assistências a esses seus 
familiares. Normalmente se ausentava 
apenas dez dias por mês; agora para evitar 
riscos de contágio pelo vírus em constantes 
viagens, os superiores acharam por bem 
permanecer por mais tempo entre os seus, 
aguardando o momento oportuno de voltar.

Saúde do Pe. Pio – Nosso coirmão Pe. Pio, 
com 97 anos de idade, é uma pessoa que 
sempre nos surpreende. Apesar da demência 
senil está fisicamente bem. Sempre afirmo 
que ele é a pessoa mais tranquila dentre nós, 
pois não vive as preocupações do dia-a-dia, 
nem mesmo sabendo da pandemia que 
estamos enfrentando. Nós tomamos muito 
cuidado conosco para preservarmos a saúde 
do padre . 

Finalmente em 22 de agosto, com o aval 
dos sanitaristas e decreto do bispo diocesano, 
reabr imos a paróquia com cuidados 
pertinentes à saúde pública: álcool em gel, 
higienização dos bancos bem como do 
ambiente, medição da temperatura dos fiéis e 
máscaras. Esse fato deu-nos novo ânimo.

Cont inuamos rezando pelo fim da 
pandemia, para que todos possam sem medo 
e harmonicamente participar de nossas 
celebrações.

Retomada das missas presenciais – No dia 
18 de março, por motivos sanitários, 
suspendemos as missas presenciais na 
paróquia. Desde então as missas foram 
celebradas na capela da nossa casa, com 
transmissão pelo facebook. Há um mês, mais 
ou menos, passamos a celebrar, nesta mesma 
modalidade, na capela interna do Santuário 
São Judas, apenas com a presença dos leigos 
que fossem auxiliar o pároco nas leituras e 
cantos. Todos desejavam participar das 
missas mas, por motivo de segurança isso não 
era possível.
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h�ps://catholicus.org.br/por-que-17-padres-se-

suicidaram-no-brasil-entre-2017-e-2018/.

h�ps://domtotal.com/no�cia/1469031/2020/09/suic

i d i o - d e - p a d r e s - n a - f r a n c a - e x p o e - s o l i d a o -

p r e s b i t e r a l / ? � c l i d = I w A R 3 j 7 s G X M P o E -

uF32WLq0nBxzRo0BXWAURzUPevhoU1kvRW3B9pM0SC

wbkQ.

h�ps://pt.aleteia.org/2013/06/11/os-padres-se-

sentem-sozinhos/

Alguns links sobre o que partilhamos:

h�p://www.ihu.unisinos.br/602675-padres-ainda-

estao-muito-isolados-diante-do-sofrimento-psicologico.

h�ps://www.acidigital.com/no�cias/papa-francisco-

lamenta-quando-os-bispos-esquecem-os-sacerdotes-

84387.

h�ps://www.va�cannews.va/pt/igreja/news/2020-

02/curso-dos-bispos.html

h�ps://www.bbc.com/portuguese/brasil-39740596.

Pesquisa: .h�ps://forms.gle/obqYFS6Cm8wnihMX8

h�p://www.ihu.unisinos.br/78-no�cias/567155-

depressao-no-altar-quando-padres-e-sacerdotes-

precisam-de-ajuda.
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